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Baggrund-Sydafrika

• 43 mill. Mennesker, hvoraf 77% er sorte 
• Det store sorte flertal i landistrikterne     

(og byerne) slås dagligt med massive
fattigdomsproblemer



Hvad er landistrikternes problemer ?
• Landdistrikterne er smukke men meget fattige
• Stor arbejdsløshed 
• Store familier og børn uden forældre (HIV)
• Sultproblemer og mangel på tøj/sko
• Piger får ikke altid lov at gå i skole
• Dårlige skolefaciliteter og -materialer
• Utilstrækkelige lærerkræfter
• Provinser har ingen penge til forbedringer
Konklusion: børn, især piger, står helt uden fremtid 



Hvorfor skole(r) i Vaalwater
• Vi kender området godt og “kommer forbi”
• Der er stort, erkendt og håndterligt behov
• Den lokale kristne organisation “Bushveld

Mission” arbejder frivilligt med skolerne –
og er en ideel partner for Afrikaskolen



Hvad gør vi…
• støtte børns skolegang og skoleforhold 
• støtte videreuddannelse af børn med    

særlig fokus på pigers muligheder
• opmuntre til kontakt mellem danske og 

sydafrikanske skoler/elever



Hvordan støtter man så?

1. Hjælpe med foreningens drift
2. Være Ambassadør for børnene ved at: 

– Være kontaktperson/anker i sit område
– Sikre nye medlemmer/kontingent 
– Sikre gave-bidrag/sponsorater fra  

personer, virksomheder, klubber, 
forretninger, skoler, supermarkeder, 
lions club, interessegrupper mm.

– Gennemføre egne ideer,initiativer og 
projekter

– Andet

Frivilligt 
arbejde

Kontant gave-bidrag Gavebidrag
Årligt kontingent Medlemskab



Kontingent, gave-bidrag, arbejde

Kontingent: minimum 100 kroner/år
Gave-bidrag: frivilligt beløb
Frivilligt arbejde: efter lyst og mulighed



Eksempler på støtte

Tshukudu skolen:
• Hæfter, bøger, varm frokost 300 kr/barn/år
• Brugt skoletøj, tøj, sko mm 500 kr/barn/år
• Skole-sportsudstyr 800 kr/år
• Skole-urtehave 1500 kr/år
• Skole-”bibliotek” 1800 kr/år
• Sårbare børns familier 3500 kr/år/familie
• Skoleudstyr/materialer 4000 kr/år



Medlems-information

Information om:
• Hvad skal ske (prioriteringer/indsatsområder)
• Hvad sker lige nu
• Hvad er sket
Dokumenteres med tekst og billeder

Nyhedsbrev ca. 4 gange årligt
• tekst/fotos/videoklip på hjemmesiden
• som e-mail til alle medlemmer



Økonomiprincipper

• Foreningen baserer sig på: 1) frivilligt 
arbejde, 2) kontingent og 3) gave-bidrag

• Der er minimale administrations-
omkostninger.

• Nødvendige udgifter, der ikke kan 
sponsoreres (porto, tryk, domæne mm.) 
kan refunderes 



Økonomiprincipper 2
• Extern revision og rådgivning: registreret 

revisor, der sponsorerer sin tid
• Bankkonto: Nordea -sponsorerer netbank mm.
• Kun bankoverførsler: Billigt og nemt. Kan 

gøres fra alle banker, posthuse og via netbank
• Pengeforbrug: kræver 2 underskrifter 

(fx.kasserer og formand)
• Partneren Bushveld mission i Sydafrika: 

regnskabspligtige overfor Afrikaskolen (bilag 
mm.) jfr. aftalte principper med revisor og 
Bushveld Mission



Bestyrelse og medlemmer

• 3-6 personer (formand, næstformand, 
kasserer, suppleanter)

• Medlemmer betaler alle kontingent
• Aktive medlemmer donerer også noget fritid



Mekanisme
 

Bushveld 
Missions 
bankkonto 

FAF 
bankkonto 

Ekstern 
revisor

FAF retningslinier

BM feedback 

Foreningen Afrikaskolen (FAF):
Kontingent, gavebidrag, arbejde

skoler 

Skole/BM feedback  

FAF’s retningsliner 
FAF’s opfølgning 

Bushveld 
Mission

Bestyrelse 

Kontingent,  
Gavebidrag Nødvendige 

omkostninger

Støtte fra danskere i Pretoria  

Skatte-
væsnet 



Man kan ikke hjælpe alle…

Men alle kan hjælpe nogen!


