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TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 32, januar 2022.

I denne udgave af vores Nyhedsbreve vil vi give jer en opdatering vedr. installation af elektricitet på Naurey
Golden Soils Secondary School, sponsorship, overvejelser i bestyrelsen: hvordan får vi flere medlemmer? og
Partnerskabsaftale med Merkur Fonden.

Generalforsamling og Medlemsmøde
Næste GF og Medlemsmøde afholdes onsdag den 11. maj 2022 kl. 19.00 på Åby Bibliotek. Sæt kryds i
kalenderen.
Ifølge vedtægterne skal GF holdes i første kvartal, men desværre har vi ikke været i stand til at overholde
vedtægterne pga. COVID-19 restriktionerne. Derfor blev sidste GF afholdt i november 2021. Vi forsøger nu
at nærme os normaltilstande

Elektricitet med batteri og solceller på Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS)
Vi har brug for din hjælp. Vi er i færd med at søge midler til at installere elektricitet med batterier og
solceller på Naurey Golden Soils Secondary School (Steven Ndosis skole.) Projektet er vigtigt, da skolen på
nuværende tidspunkt har installeret elektricitet via det offentlige net, som er baseret på vandkraft. Pga.
klimaforandringer er regntiderne blevet mere og mere uforudsigelige, så der på nuværende tidspunkt kun
kan produceres 50% af den forventede mængde elektricitet. Leverancen af elektricitet til forbrugerne er
således ustabil, hvilket bl.a. besværliggør anvendelsen af elektronisk udstyr på skolen.
Projektet koster 18.500 danske kr., hvoraf Steven Ndosi selv har samlet en ¼ del. Hvis du har kendskab til
fonde, virksomheder o. lign., som kunne være potentielle sponsorer, også selv om de pågældende kun kan
donere et mindre beløb, hører vi gerne fra dig. Vi har bl.a. undersøgt muligheden hos elselskaber i Aarhus
området, men de donerer kun til projekter i deres eget forsyningsområde.

Sponsorship
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi nu har sponsorer til 5 elever på Naurey Golden Soils secondary
School, heraf en kostelev. Flere sponsorer kan altid bruges, så kontakt os endelig på
tesdenmark@hotmail.com såfremt du er interesseret eller blot gerne vil høre nærmere. Du kan også læse
om sponsorship på vores hjemmeside. www.tesdenmark.com

Medlemmer
TES Skolen i Afrika har 75 medlemmer. Antallet ligger ret stabilt og det sætter vi stor pris på, men i
bestyrelsen har vi også drøftet, hvordan vi kan tiltrække flere nye medlemmer. Såfremt I har gode ideer
hertil, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi sætter stor pris på alle input. Emnet vil også komme på
dagsordenen til det kommende medlemsmøde i 11. maj.

Partnerskab mellem TES Skolen i Afrika og Merkur Fonden
TES Skolen i Afrika er blevet stillet i udsigt, at Merkur Fonden på sigt kunne være interesseret i at indgå en
partnerskabsaftale med foreningen.

1

Tanzania Educational Support

www.tesdenmark.com tesdenmark@hotmail.com

Fordelen ved en partnerskabsaftale er, at gaver doneret til TES Skolen i Afrika bliver fradragsberettigede, og
det vil samtidig gøre det muligt for foreningen at få flere penge doneret.
Gaver forstås her som donationer og skolesponsorater. Kontingent kan ikke omfattes af ordningen.
Er der indgået en partnerskabsaftale, indbetales gaver doneret til TES direkte til Merkur Fonden. Donorerne
har på forhånd oplyst deres cpr/CVR-nr. til fonden. Merkur Fonden indberetter de indbetalte beløb til Skat,
så donorerne automatisk får skattefradrag. De indbetalte beløb udbetales til TES kvartalsvis fratrukket 5% i
administrationsomkostninger til Fonden.
Hvis foreningen skulle være fradragsberettiget uden Merkur Fonden, kræver det, at vi er mindst 300
medlemmer, at der hvert år er et bestemt antal donorer med donationer over 200 kr. Den administrative
byrde med indberetning mv står foreningen i givet fald selv for.
Bestyrelsen vil orientere jer nærmere om denne mulighed på det kommende medlemsmøde 11. maj.

Venlige hilsner
Bestyrelsen
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