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Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører 
 
Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! 
 
I februar 2009 besøgte vi igen skolerne i Vaalwater. Alle havde håbet, at der nu var afklaring på om 
nogle af farmskolerne skulle sammenlægges, men pga. det Sydafrikanske valg, der var udskrevet til 
22. april, var alt arbejde i forvaltningerne stort set sat på stand by. Så ingen afklaring. 
 
Reathlahlwa Primary Centralskole 
Imidlertid besøgte vi en lidt større 
centralskole i området. Den var fra 1975 og 
havde 125 elever. Elever kommer fra farme 
op til 10 kilometer væk og de går frem og 
tilbage hver dag. Mange elever kommer dog 
også fra Vaalwater by, der ligger ca. 20 
kilometer væk. De køres med en skolebus, 
når den ellers virker og der er løn til 
chaufføren. Forældrene betaler 160 Rand om 
måneden for bustransporten (ca. 100 kr.), 
hvilket er mange penge for dem. Da skolen 
er en Primary School, er selve 
undervisningen gratis. 
 
Skolen har 6 lærere, hvoraf den ene også er skoleinspektør. Lærerne er meget engagerede og skolen 
har et godt ry. Der er ingen tvivl om, at det skolemæssigt er en fordel at sammenlægge de små 
farmskoler, for undervisningskvaliteten på de større skoler er bedre og lærerne kan bedre støtte 
hinanden faglige og pædagogisk. Skolen havde fået elektricitet og skoleinspektøren havde et kontor 
med en kopimaskine (men ikke kopipapir...) 
 

Men mange af problemerne er stadig de 
samme som vi ser på de små farmskoler. 
Ingen køkkenfaciliteter, ubeskriveligt 
uhumske toiletter, som man som dansker 
dårligt kan forestille sig. De utroligt 
dårlige hygiejniske forhold på skolen er 
en potentiel bombe her i regntiden, da 
kolera og andre sygdomme som en 
epidemi kan sprede sig til børnene.  
Kolera er livstruende og da børnenes 
sundhedstilstand generelt er ringe og 
forældrene ikke har råd til lægehjælp 
eller transporten til hospitalet, skal 
sygdomme som kolera for enhver pris 
undgås. 

 
Da vi besøgte skolen var en embedsmand fra kommunens sundheds- og hygiejneafdeling på besøg 
og forklarede børn og lærere om risikoen for sygdom og smitte. Da vi bagefter spurgte ham om det 
ikke var en ide at få nye toiletter og køkkenfaciliteter forklarede han, at han de sidste 10 år havde 
skrevet om problemerne til skoleforvaltningen, men at de bare ikke havde pengene. 
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Afrikaskolen har derfor bevilget følgende til Reathlahlwa Primary Centralskole: Køkken, toiletter, 
tallerkener, skeer, krus samt en ekstra sort jerngryde. I alt 33.600 Rand eller ca. 20.000 kr. 
 
Endvidere forventer Afrikaskolen at få en 
ansøgning fra skoleinspektøren om at få 
bevilget et administrations- og ledelses 
kursus. Skoleinspektøren leder 5 lærere, er 
ansvarlig for 125 elever og har et årligt 
budget på 74.000 Rand (ca. 45.000 kr.). 
Hun er tiltrådt for ikke så længe siden og 
har ingen erfaring med økonomi, ledelse 
og skoleforvaltning, hvilket hun ser som et 
stort problem for alle.  
Så hun havde et stort ønske om at få 
bevilget et korrespondancekursus, som hun 
så i sin fritid ville læse og bestå. I Limpopo 
provinsen er kurser og videreuddannelse af 
lærere slet ikke noget man har penge til. 
 
Sponsorbørnene på Metsetshehla Secondary School i Vaalwater 
Afrikaskolens ”eget” sponsorbarn Prudence klarer sig rigtig fint i Metsetshehla Secondary School. 
Hun er rigtig glad for at gå der og er faldet godt til. Hun og hendes mor er flyttet til byen Vaalwater 
og bor i et baghus hos en slægtning. Vi har kigget på stedet og boligen er ret kummerlig. Men de 
har dog tag over hovedet. Prudence har skrevet et brev til Afrikaskolen, som er vedlagt billederne. 
 
Bushveld Mission fortæller, at de private sponsorbørn også klarer sig fint.  3 af dem er blevet rigtig 
gode veninder og støtter hinanden når det indimellem er for svært. En af pigerne, Johanna, giver 
imidlertid problemer. Hun har fået en kæreste og kommer slet ikke eller kun ind imellem i skolen. 
Skolen og Bushveld Mission har talt med hende og hendes mor flere gange men lige meget hjælper 
det. Hun har nu fået 3 advarsler og Bushveld Mission synes at grænsen er nået. Så nu bliver hendes 
plads og sponsorstøtte givet til en anden pige, som Bushveld Mission anbefaler. 
 
Afrikaskolen vil gerne understrege, at der jo er potentielle problemer ved at sponsorere et skolebarn. 
Barnet kan droppe ud, blive gravid, flytte væk o.l. Samtidig må man så sige, at sådan er livet og at 
der, lige som i Danmark, ingen garantier er, når det er mennesker, det handler om. Men vi er glade 
for, at Bushveld Mission er gode og hurtige til at spotte problemer og håndterer det professionelt. 
 
Vi du være volontør? 
Bushveld Mission har 4 fuldtidsansatte, der 
er engageret i mange forskellige typer 
socialt arbejde, alt sammen centreret 
omkring fattige og sårbare sorte børn og 
familier. De er drevet af et kristent livssyn 
og arbejder til dagligt med skoler, 
vuggestuer, bespisning, skolenyttehaver, 
camps for større børn, lærerstøtte, 
forældrekontakt, sportsarrangementer, dans 
& drama, sponsorbørn, donationer af tøj 
mm. De har også etableret en lille beboelse 
til hjemløse skolebørn og har indtil videre 
selv taget 6 forældreløse børn til sig, som de 
underviser og giver et trygt hjem. 
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Bushveld Mission har spurgt os, om der mon var nogle danskere (unge, efterlønnere, pensionister), 
der har lyst til at komme til Sydafrika og bo hos dem, for at hjælpe med børneprojekterne og det 
sociale arbejde? 
 
Et sådant ophold vil give en engagerende og meningsfyldt hverdag, hvor man kan gøre en rigtig stor 
forskel for de fattigste og svageste i et udviklingsland. Samtidig vil man få en oplevelse for livet. 
Man kan rejse selv eller være 2 veninder/venner, der rejser/bor sammen. Opholdet kan vare nogle 
uger, en måned, nogle måneder, et halvt år eller et år, som man nu synes. 
 
Afrikaskolen vil gerne anbefale det og vil også gerne formidle kontakten til Bushveld Mission. 
Afrikaskolen kan dog ikke som forening deltage i eller være ansvarlig for arrangementet. Hvis man 
er interesseret, kan man kontakte formanden Danna Borg på 4585 8512 og høre nærmere. 
 
Rent praktisk vil man bo i Bushveld 
Missions hus sammen med familien 
Naudé. (David, Lizette og døtrene Elaine 
og Thunette på omkring 20 år) samt de 
sorte børn, de har taget til sig. Man vil 
blive en del af familien og vil sammen 
med dem deltage i deres daglige arbejde 
med børn og projekter. 
 
Familien Naudé er en udadvendt, 
omsorgsfuld og engageret familie og man 
vil leve som ”hvide mennesker” gør i 
Sydafrika, dvs. stort set som herhjemme 
mht. mad, hygiejne, komfort og 
sygdomsrisiko. 
 
Området Vaalwater er et fredeligt landområde med den mindre Vaalwater by 10 km fra Bushveld 
Missions hus. Der er 2-3 timers kørsel til de store byer Johannesburg og Pretoria. Waterberg 
området, hvor Vaalwater ligger, er et rigtig godt safariområde, så man kan også tage nogle dage 
eller uger på safari før eller efter opholdet. 
 
Det er vigtigt, at man er fleksibel og har forståelse og respekt for såvel den sorte som den hvide 
kultur under opholdet. Volontørordningen, der er en ulønnet fuldtidsindsats, vil koste deltageren en 
flyvebillet, syge/rejseforsikring, vaccinationer, lommepenge samt et ugentligt kostbeløb på ca. 200 
kroner. Man vil blive afhentet i lufthavnen. 
 
Generalforsamling  
Der blev afholdt generalforsamling den 21. april 2009. Se særskilt referat. 
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Billeder fra centralskolen Reathlahlwa Primary School 
 

 

 

 
Centralskolen har 125 elever og 6 lærere  Ordentlige op pæne skolelokaler 

 

 

 

 
Men toiletterne! Øverste ses bygningen udefra 

Nederste ses afføring på gulvet inde, fordi 
selve toilettet er for ulækkert at bruge 

 Billede af et af de 3 toiletter. De var alle ens.  
Vi har aldrig set så uhygiejniske og dårlige 

toiletforhold.  

 

 

 
Skolekøkkenet med frokost til 125 elever!  Skolen har en fin køkkenhave 



Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag 
Bank: Nordea reg. 2257 konto 6269-357-493 
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Afrikaskolens sponsorbarn Prudence 
 

 

Prudence og hendes mor bor nu her i Vaalwater by hos en slægtning. Hun klarer sig fint i skolen. 
 
 

Brev fra Prudence til Afrikaskolens sponsorer 


