FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission
Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent for 2011. Det er
fremdeles 100 kr. pr. person for medlemskab, men vi håber selvfølgelig, at I (som rigtig mange jo
gør hvert år) indbetaler et ekstra gavebeløb oveni, som vi kan gøre godt med i Sydafrika. På forhånd
tak!
Der afholdes: Ordinær Generalforsamling 29 marts 2011 kl. 19:00 hos kasserer Erik Nørby,
Nivåvænge 11, 2990 Nivå, tlf. 4914 0070. Kort er vedhæftet tidligere indkaldelse på hjemmesiden.
Vi håber, at mange møder op.
Davidson Primary
I februar 2011 var vi atter i Sydafrika for at besøge projekterne dernede.
Vi havde jo i december 2010 støttet skolen med
spisegrej, skolematerialer og et nyt og meget
tiltrængt skolekøkken, hvorfra der dagligt laves
skolefrokost til 84 børn (tak jer, som også bidrog
til
skolekøkkenet
via
julegavekortet!).
Skolekøkkenet var, som det ses på billedet,
færdigbygget og i fuldt sving. Og det var en
meget stolt kogekone, der serverede frisklavet
skolefrokost til os fra det nye køkken: majsgrød,
løg/tomatsovs, hvidkål og kartofler. Vi kunne
godt se, at det var en luksus-udgave af
skolefrokosten vi fik som gæster. Normalt får
skolebørnene blot majsgrød og evt. lidt kål.
Frokosten smagte godt og majsgrøden lå tungt og mættende i maven resten af dagen. Det er godt at
vide, fordi skolefrokosten er for mange af børnene dagens eneste måltid og også hovedårsagen til at
mange forældre overhovedet sender deres børn i skole. Der er naturligvis skolepligt i Sydafrika,
men som skoleleder Kaizer fortalte, er de fleste af forældrene landarbejdere, der er så fattige, at de
har svært ved at finde penge til at købe genbrugs-skoleuniform, skolematerialer, papir/blyanter mm.
Og slet ikke til alle børnene.
Endvidere har forældrene ofte selv ingen skolegang og har
måske svært ved at se nytten i at børnene skal sidde på en
skolebænk hele dagen. De er ofte arbejdsløse eller har småjobs
her og der. I bedste fald sender de måske de 2 ældste drenge i
skole, mens pigerne ofte holdes hjemme for at passe de mindre
børn og hjælpe til. Myndighederne kan gøre meget lidt, dels
fordi de mangler ressourcer og dels fordi rigtig mange børn af
fattige forældre slet ikke er fødselsregistreret eller har papirer.
Man skønner, at 32 % af børnene i Waterberg området slet
ikke kommer i skole.
Vi fik også overrakt et takkebrev fra skolebestyrelsen, som er indsat i nyhedsbrevet nedenfor.
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Bushveld Mission
Vi havde i november også støttet Bushveld Mission med bl.a. drypvandingsanlæg og
skolematerialer både til børnehjem og til de øvrige skoler. Bushveld Mission besøger hver uge
nogle af områdets andre farm-skoler (i alt 350 elever), hvor de underviser og fordeler
skolematerialer, majsmel, grøntsager, tøj og andre donationer, som de har fået.
På selve børnehjemmet stod køkkenhaven flot og frodig
med det nye drypvandingsanlæg i funktion. Køkkenhaven
forsynede
i
sommerperioden
(november-april)
børnehjemmets 44 børn med grøntsager samt delvis også
spiseprogrammet
for
skolebørn
i
town-shippen.
Børnehjemmet har også fået nogle grise og får, som
fremover gerne skulle kunne bidrage med mere kød til
børnehjemmet og på sigt også town-shippens
spiseprogrammer.
I oktober 2010 var Phillip og Rheta lige startet med at arbejde på børnehjemmet. Desværre er de
netop holdt op igen. De havde nok ikke fuldt erkendt, hvor hårdt det var, og hvor mange afsavn
arbejdet indebar. Især Phillip trivedes dårligt med børnehjemmets madmæssig smalhans og usikre
forsyningssituation. Børnehjemmets beboere, voksne som børn, sorte som hvide, spiser det samme
og deler hvad der måtte være. Det betyder, at livremmen må spændes godt ind i perioder med få
penge og få donationer: 1 skive brød i stedet for 3 skiver til frokost, mange dage kun majsgrød og i
længere perioder intet kød. Så selv om Phillip og Rheta var glade for arbejdet, har de besluttet at
finde arbejde andet steds. Det er så ekstra problematisk for Bushveld Mission, der nu mister 2
medarbejdere og igen blot er 3 personer til alle pligter og aktiviteter. Det giver ofte blot 4-5 timers
søvn om natten, når alt skal passes…
Vi har fra Afrikaskolens nok ikke været helt klar over, at det er så vanskeligt at få børnehjemmets
økonomi til at hænge sammen i det daglige. Med de 44 børn, som børnehjemmet huser i øjeblikket,
koster det omkring 10.000 kr/ måned at bespise alle (7,5 kr/person/dag). Som de fleste donorer har
vi mest fokuseret på skoleprojekter og mindre på ”drift” af de skolebørn, der er involveret. Vi
overvejer derfor at justere vores strategi, så en større del af vores bidrag kan gå til den daglige drift
af børnehjemmet.
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev er Bushveld
Mission faciliteter for små til de 44 børn de har nu.
Behovet er enormt, og hver uge blive Lizette ringet
op af politi, socialforvaltning mm, der spørger om
børnehjemmet ikke kan tage et forældreløst eller
misrøgtet barn. I øjeblikket må hun sige nej, men
finder alligevel plads et sted, hvis barnet virkeligt har
behov. Så det står højt på ønskesedlen at få forbedret
og udvidet børnehjemmets faciliteter. Ønskesedlen er
som følger, idet Bushveld Mission godt er klar over,
at det er mange penge og at det tager noget tid at
finde sponsorer til projekterne.
Det skal bemærkes, at Bushveld Mission overhovedet ikke modtager nogen form for offentlig støtte
til børnene, selv om de er berettiget til det. De har søgt og søgt, men der sker ikke noget.
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Fundraising
Afrikaskolen har været så heldig, at Hanne Schou-Rode og Laila
Hyldgaard, der i efteråret 2010 besøgte børnehjemmet og skolerne i
Sydafrika, har meldt sig under fanerne som fundraisere. De har her i
vinter gjort et stort arbejde med at identificere mulige sponsorer og
kontaktet dem med en opfordring om, at gå ind i projekterne.
Afrikaskolen har allerede nu fået et støttetilsagn og andre har vist
interesse. Når Thunette fra Bushveld Mission i maj kommer til
Danmark, vil Afrikaskolen og Bushveld Mission sammen mødes
med interesserede sponsorer.
Vi vil gerne gentage vores opfordring til jer om at kontakte
formanden Danna Borg på 4585 8512, hvis I har kendskab til
virksomheder, organisationer eller grupper af mennesker, der kunne
være interesserede i at støtte projekter og ønsker at møde os for
beskrivelser og nærmere drøftelser.
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Takkebrev fra Davidson Primary
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Billeder fra Davidson Primary School og Township frokostprogram til skolebørn

Det nye skolekøkken på Davidson

Nu er der plads til at koge majsgrød til alle

Der vaskes hænder, før der spises

I dagens anledning er der en banan til alle

Og vi får serveret luksus-skolefrokost:
majsgrød med tomat/løg/kartofler

Alfina, der koger mad til township-børnene

Provins-skolebussen fungerer endnu fornuftigt.
Eleverne bor op til 50 km væk

De får som regel majsgrød og tomatsovs
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Billeder fra Bushveld Missions børnehjem

Drypvandingsanlægget var
Installeret og i brug

Afgrøderne forsynede børnehjemmet med grønt
og ofte også town-shippens spiseprogram.

Der dyrkes spinat, chili og græskar

Der er bygget endnu et lille soverum til
de små piger. De sover 2 og 2 i sengene

Der er nu et skur til grise, som skal forsyne
børnehjemmet med lejlighedsvis kød og penge

Der var 2 store og 4 små grise

Foreningen Afrikaskolen - nyhedsbrev 13 - www.afrikaskolen.dk,
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde.

6

