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Sponsorship – og behov for støtte.
Vi har nu 6 sponsorelever på Naurey Golden Soils Secondary School og vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle vores sponsorer.
Medlemmer fra bestyrelsen var i Tanzania i maj måned for at evaluere foreningens Folkeoplysningsprojekt.
Projektet var finansieret af CISU og har været en stor succes.
Under vores ophold fik vi bl.a. lejlighed til at hilse på sponsoreleverne. De er alle meget taknemmelige for
sponsoratet og fortæller samstemmende, hvor glade de er for at gå på skolen. Den ene af sponsorpigerne,
Sarah, bor imidlertid hjemme og skal bruger ca. 1½ time på at gå til og fra skole hver dag. Hvis vi kunne
finde en, der vil sponsorere kostopholdet til hende, vil det være en stor hjælp. Kostdelen beløber sig til ca.
3.000 kr. Vi er helt sikre på, at hun vil være meget taknemmelig for at få støtte. I kan få flere
oplysninger ved at henvende jer til bestyrelsen.

Køkkenprojekt til skoler i Arusha – en beretning fra to af TES Skolen i Afrikas medlemmer.
Efter vores medlemsrejse til Tanzania i 2020 var inspirationen stor til at gøre en indsats på
skolekøkkenområdet. Vi besøgte flere skoler, men især køkkenet på Poli Secundary School var en
øjenåbner. Specielt Bente blev grebet af lyst til at gøre en indsats for forbedring. Ud over de meget
primitive forhold for fremstilling af den grød, der for mange børn var det eneste måltid om dagen, var det
også overvejelser over de store mængder træ, der skulle skaffes dagligt, der fik Bente til at tage en
beslutning. Hun ville skaffe penge til et mere miljøvenligt komfur med væsentlig nedsat brændeforbrug og
samtidig væsentlig bedre kogeforhold.
Det lykkedes Bente at samle ind til komfuret- ca.10.000 kr. fra private donationer og 8.000 kr. fra Lions Club
Malling/ Århus syd. Skolen skulle selv medvirke ved at bygge en ”køkkenbygning” ud fra princippet ”noget
for noget. ”
Men Poli Secundary School er ikke det eneste skole med dårlige køkken/kogeforhold, det har de fleste
skoler. Derfor besluttede Bente og Conny at fortsætte indsamlingen, og denne gang til et nyt
køkken/komfur til Naurey Golden Soils Secondary Soils School. De skal også her selv sørge for selve
køkkenbygningen.
Denne gang har vi haft loppebod/ loppesalg. Vi har igen fået private og egne donationer, samt et
støttebeløb fra en privat fødselsdagsfest. Vi er rigtig godt i gang- vi er knap halvvejs. Vi fortsætter
indsamlingen, og vil gerne modtage donationer (også penge) og også gerne fra TES medlemmer. Vi har
endnu ikke planlagt, hvordan vi fortsætter indsamlingen, men vi orienterer jer.
Mange sommerhilsner Bente Walch 23804690 og Conny Kusnitzoff 28402587.
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