Tanzania Educational Support

www.tesdenmark.com tesdenmark@hotmail.com

TES Skolen i Afrika Nyhedsbrev nr. 33, marts 2022.
I denne udgave af vores Nyhedsbreve kan du læse om Steven Nodsis besøg i Danmark, ny dato for GF og
Medlemsmøde, container afsendt med skolemøbler, projekter og den kommende medlemsrejse.

Besøg fra Tanzania af Steven Ndosi og møde med Steven onsdag den 11. maj.
Bestyrelsen er glad for at kunne fortælle, at Steven Ndosi med stor sandsynlighed kommer til Danmark i
perioden fra onsdag den 4. – fredag den 13. maj. Vi afventer den endelige bekræftelse på, at han får
bevilget et visum, inden det er 100% sikkert. I bestyrelsen er vi dog ret overbeviste om, at det vil lykkes, da
han tidligere har opnået visum - nemlig i 2018, da han besøgte Danmark sidst.
Midlerne til rejsen er bevilget gennem Genbrug til Syd (GTS) i forbindelse med, at foreningen fik bevilget en
container til Tanzania. Pengene skal bruges til oplysningsaktiviteter, og derfor vil Steven holde et foredrag
på Åby Bibliotek onsdag den 11. maj kl. 19.00. Mere om det på et senere tidspunkt, men afsæt datoen.
Alle er velkomne både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ny dato vedr. Generalforsamling og Medlemsmøde
Steven Ndosis besøg betyder, at bestyrelsen flytter GF og Medlemsmøde fra onsdag den 11. maj til onsdag
den 15. juni 2022 kl. 18.30 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. Det kommer heller ikke til at ske i år.

Container.
Som tidligere oplyst fik TES først på året bevilget en container til Tanzania. Containeren indeholder
skolemøbler, som skal fordeles mellem to primary schools (Moivaro og Ambureni) og en secondary school
(Poli) i området, hvor TES opererer (og hvor Steven Ndosis skole Naureu Golden Soils Secondary School
(NGSSS) ligger.) Mange af foreningens medlemmer har ydet et stort arbejde i forbindelse med projektet.
Jørgen Hesselbjerg har været initiativtager til at hente kasserede skolemøbler på forskellige
uddannelsesinstitutioner. Andre af foreningens medlemmer har hjulpet med at hente møbler rundt
omkring, og andre igen har hjulpet med at fylde møbler i containeren. Steven Ndosi har hjulpet i Tanzania
og skaffet os toldfritagelse, hvilket har været en hård og langsommelig proces. Det skal bemærkes, at
Stevens skole ikke kan modtage skolemøbler, da det er en privatskole. Alligevel har han uegennyttig hjulpet
foreningen. Møblerne er - trods det, at de er kasserede, - i særdeles god stand.
Ifølge de sidste efterretninger skulle containeren være i Dar es Salam ca. den 4. april. Jørgen Hesselbjerg er
gennem GTS bevilget en rejse til Tanzania i forbindelse med containerens ankomst til (Arusha)området.
Formålet med rejsen er, at Jørgen skal være garant for, at skolemøblerne fordeles efter den aftalte plan.

Installation af elektricitet på Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS) og donation af
penge til et køkken på Poli Secondary School.
I sidste nyhedsbrev opfordrede bestyrelsen til at donere penge til at installere elektricitet med batterier og
solceller på NGSSS. Det lykkes ret hurtigt at få samlet tilstrækkeligt med penge ind. Projektet var sat til at
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koste ca. 18.500 kr. Samlet blev der fra medlemmer og TES doneret ca. 14.000 kr., restbeløbet betalte
Steven og hans familie. Installationen er afsluttet, så der nu er stabil elektricitetsforsyning på skolen.
Et af vores medlemmer har samlet penge ind til at etablere et skolekøkken på Poli Secondary School.
Foruden donationer fra private, har Lions Club Beder-Malling også doneret et beløb. Pengene vil bliver
overført i det øjeblik, hvor skolen kan dokumentere, at de selv har sørget for at opføre en køkkenbygning,
hvilket var en del af aftalen – ud fra princippet om ”hjælp til selvhjælp. ”

Medlemsrejse oktober 2022.
Næste medlemsrejse afholdes fra tirsdag den 11. –onsdag den 26. oktober 2022. Bestyrelsen
udsender i slutningen af maj-begyndelsen af juni en invitation med en nærmere beskrivelse af
indholdet og oplysning om deadline.
Bestyrelsen takker alle jer medlemmer, som i den sidste periode har hjulpet med at få
gennemført vigtige projekter for TES Skolen i Afrika.
Venlige hilsner
Bestyrelsen
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