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

Bilag 1 

TES Skolen i Afrikas generalforsamling 15. juni 2022.  

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2020/2021 - fra generalforsamling til generalforsamling 
2020-2021. 

 

COVID-19. 

TES Skolen i Afrika har været påvirket af pandemien på flere måder, bl.a. har generalforsamlingen og 
medlemsmødet været udskudt flere gange og afholdt på tidspunkter, som ikke har været i 
overensstemmelse med vedtægterne. Sidste gang blev generalforsamlingen afholdt i november 2021. 
Medlemsrejsen, som indtil nu har været en årlig begivenhed, har ikke været gennemført siden februar 
2020. Folkeoplysningsprojektet blev ligeledes udskudt, se nedenfor. 

CISU Folkeoplysningsprojektet. 

TES Skolen i Afrika fik bevilget midler til et 1-årigt projekt ”Folkeoplysning” af CISU (Civilsamfundspuljen) 
tilbage i 2020, men pga. COVID-19 blev starten udskudt til august 2021 med afslutning i juni/juli 2022. 
Formålet med projektet har været at tilbyde oplysning og undervisning til de lokale i Nkoanrua Ward om 
emner af betydning for deres daglige levevis. To fra bestyrelsen var i Tanzania for at starte projektet, lige 
som bestyrelsen også vil deltage i den afsluttende evaluering. Deltagelse har været gratis, og det har været 
deltagerne, som har besluttet, hvilke emner der skulle undervises i. I det første halvår valgte man emnet 
økologisk landbrug, og i sidste halvår bliver der undervist i batik med fokus på nye teknikker. 
Midtvejsevalueringen viste, at der var stor interesse for emnet ”økologi. ” Flere blev optaget af, hvordan de 
konkret kunne omlægge deres landbrug til økologisk drift, mens andre fandt, at det er en stor udfordring 
også økonomisk at skulle omlægge til økologisk landbrug. TES Skolen i Afrikas samarbejdspartner har været 
ECOI, vores Sydpartner i flere år. 

CISU Engagementspuljen – Seminar 28. august 2021. 

Foreningen havde fået bevilget midler fra CISUs Engagementspulje til at afholde et seminar med titlen 
”Fattigdom. Social og materiel ulighed i Afrika og Tanzania – hvordan kommer vi videre. ” Bestyrelsen 
havde entreret med tre dygtige foredragsholdere dels to akademikere og dels en ildsjæl, som er formand 
for en NGO, der også arbejder i Tanzania. Formålet var at oplyse om relevante problemstillinger og samtidig 
hverve flere medlemmer gerne yngre mennesker og skabe større engagement i foreningens projekter. 
Dagen var en succes, og deltagerne var engagerede og deltagende. Det lykkedes således at få flere til at 
påtage sig opgaver i foreningsregi. Desværre lykkedes det ikke for os at få hvervet flere unge mennesker i 
foreningens arbejde. Mange frivillige foreninger står desværre med det samme problem, nemlig at det er 
svært at fastholde unge mennesker over tid i frivilligt arbejde. 

Genbrug til Syd (GTS.) 

Gennem GTS har TES fået bevilget en container med skolemøbler til to primary schools og en secondary 
schools i det område, hvor TES arbejder. Alle tre skoler er offentlige skoler, da bevillingen kun kan gives til 
offentlige institutioner. Det betyder desværre, at vi ikke kan sende skolemøbler til Naurey Golden Soils 
Secondary School (NGSSS,) Steven Ndosis skole. Containeren forventes at ankomme til Dar es Salam i maj 
måned, og som en del af bevillingen tager et medlem af TES til Tanzania for at være garant for, at 

http://www.tesdenmark.com/
mailto:tesdenmark@hotmail.com


  Tanzania Educational Support     www.tesdenmark.com    tesdenmark@hotmail.com  
 
skolemøblerne fordeles efter den aftalte plan. Steven Ndosi har gennem et stort og uegennyttigt arbejde 
sikret, at myndighederne i Tanzania har bevilget foreningen toldfritagelse. 

Elektricitet med batteri og solceller. 

I 2021 fik TES med midler fra Merkur Andelskasse installeret elektricitet med batterier og solceller på 
Moivaro Primary School. Siden har vi været initiativtagere til, at også Ambureni Primary School og NGSSS 
har fået indlagt elektricitet med batterier og solceller. Bevillingen til Ambureni kom fra Merkur Fonden og 
til NGSSS fra donationer fra medlemmer (endnu en gang tak for det,) ligesom Steven og hans familie selv 
betalte en ¼ del. Det falder fint i tråd med foreningens princip om ”hjælp til selvhjælp. ” 

Sponsorprogrammet. 

Antallet af sponsorer øges lidt efter lidt, og på nuværende tidspunkt har vi sponsorer til fem elever på 
NGSSS. Vi søger fortsat og vedvarende nye sponsorer. For at læse nærmere om sponsorprogrammet: se 
hjemmesiden www.tesdenmark.com 

Frivillighedsprogrammet. 

To af TES` medlemmer er ansvarlige for programmet. Flyers med opfordring til at melde sig til programmet 
er uddelt på uddannelsesinstitutioner i Østjylland og på Sjælland. 

Kursuskatalog. 

Bestyrelsen har i samarbejde med et af TES` medlemmer udarbejdet et kursuskatalog. I første omgang er 
modtagerne ledelse og undervisere på NGSSS. På sigt kan der blive tale om, at de omkringliggende skoler 
både primary og secondary schools mod betaling kan tilbydes pædagogiske kurser af lærerne på NGSSS. 

Naurey Golden Soils Secondary School. 

Skolen åbnede i januar 2021 for det første hold FORM 1. I januar 2022 startede et nyt hold i FORM 1, og der 
er således på nuværende tidspunkt to klasser på skolen med i alt ca. 60 elever. Skolen udvikler sig stille og 
roligt og er ved at få etableret et godt ry i området. Lærerne virker både kompetente og meget dedikerede 
til opgaven. Skolen har etableret en skolehave, hvor dyrkningen foregår efter økologiske principper. 

 

Maj 2022 

Bestyrelsen i TES Skolen i Afrika. 
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