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Nyhedsbrev 15: Limpopos bankerot, skoler og børnehjem, FNs 2015 mål, volontører
Der indkaldes til generalforsamling mandag den 26. marts 2012 kl. 19:00 hos Karsten Rabøl
Bryggerstien 9, 4030 Tune; tlf. 2265 5554.
I februar/marts 2012 besøgte vi igen for private midler Bushveld Mission, Davidson og Reathlahwa
skolerne. Indledningsvis skal nævnes, at fotografens kamera gik i stykker ved ankomsten og
billedernes kvalitet derfor er en anden, end den plejer.
Skolerne kører nogenlunde som de plejer – men frustrationerne var store hos skolelederne. Sagen er
den, at Limpopoprovinsen fornyligt er blevet erklæret bankerot og er sat under statsadministration.
Dette pga. massiv korruption og overforbrug, hvor penge er forsvundet uden bevilling og nødvendig
kontrol. Kassen løb simpelthen tør... Skoleleder Kaizer på Davidson var rigtig vred på provinsens
politikere og embedsmænd. Han ville IKKE stemme på ANC næste gang. Han mente, at de bare
fyldte deres egne lommer, at de havde glemt deres rødder og at de intet havde gjort for de små
samfund og de fattigste. Han mente dog, at lærerne stadig ville få løn fra den nye
statsadministration, selv om skolens driftsbudget var skåret ned. Hans helt akutte problem var, at 2
lærere netop havde forladt skolen, og han mente ikke, at de ville blive erstattet lige med det første –
måske slet ikke. Så de var blot 3 lærere til 92 børn. Nu måtte de store børn undervise de mindre.
Skoleleder Sophia på Reathlahwa var også bekymret
og fortalte at provinsen, herunder
skoleforvaltningen, havde store problemer. Dette års
skolebudget var reduceret så meget, at de havde
måttet opgive en række aktiviteter for børnene.
Skoleleder Sophia er i øvrigt ved at færdiggøre det
2-års kursus i økonomi og management, som
Afrikaskolen bevilgede hende i 2010. Hun var
dengang netop blevet udnævnt som leder af
Reathlahwa skolen, der var blevet sammenlagt med
et antal mindre skoler. Og hun savnede i den grad
viden og kompetence om ledelse og økonomi.
Nu er hun næsten færdig med kurset og skal til afsluttende eksamen om kort tid. Hun har
hjemmestuderet og løbende gået til eksaminer i Pretoria.
Hun siger, at kurset har gjort en verden til forskel
for hende og hendes arbejde. Så vi lovede at
overbringe hendes varmeste tak for hjælpen til
Afrikaskolens medlemmer. Og vi kan så samtidig
glæde os over, at vi har været med til at få
uddannet en kompetent leder, til gavn for både
skole, medarbejdere og børn.
Det er fuld aktivitet på Bushveld Mission, der i
2011 og 12 har fået bevillinger til byggeprojekter
og andre nye projekter, som beskrevet nedenfor.

Foreningen Afrikaskolen - nyhedsbrev 15 - www.afrikaskolen.dk,
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde.

1

Bevillinger
Bushveld Mission er i færd med at udvide børnehjemmet til 64 børn og anmodede i november 2011
om penge til at købe senge, sengetøj og skolematerialer, hvilket vi bevilgede. Endvidere har
virksomheden VM Tarm A/S i januar 2012 bevilget opførelsen af 3 nye bygninger på
børnehjemmet: et volontørrum, et kyllingehus og et stille-rum til store børn.
VM Tarm A/S har også bevilget en regnskabsdame i et år til missionen, et kørekort til en
medarbejder til kørselsaflastning og etablering af en yderst tiltrængt internetforbindelse hos
Bushveld Mission. Al E-mail kommunikation har hidtil foregået fra en internetcafe 10 km fra
børnehjemmet, hvilket har været besværligt og forsinkende. Tak til VM Tarm A/S for donationerne!
Endvidere en tak til Medarbejdernes Honorarfond i Novo, der har bevilget penge til et klasselæseværelse på børnehjemmet samt til Lauritzen-fonden, der har sponseret et værelse og et
badeværelse til store drenge samme steds
Vi sender ligeledes en tak til Mohrdieck Tryk A/S, der har været meget imødekommende og kvit &
frit trykt og leveret 1.000 stk. af foreningens brochurer i professionel kvalitet.
Volontører
Bushveld Mission har tidligere haft glæde af et par volontørophold organiseret af Afrikaskolen –
senest Lisbeths ophold i slutningen af 2011. I den senere tid har vi oplevet større interesse for
sådanne ophold, og derfor har vi arbejdet med at understøtte volontørophold bl.a. ved at sikre, at
formalia er i orden.
I løbet af efterår-vinter 2011 har vi planlagt og
koordineret volontørophold for tre volontører til
Bushveld Mission i perioden februar – april 2012.
Det er ægteparret Frans og Rena, håndværker og
skolelærer, samt Lotte, der er miljøingeniør.
Frans hjælper de lokale håndværkere ved
opførelsen af de tre nye bygninger, laver reoler og
hylder og hvad der ellers er brug for. Og prøver at
lære fra sig hele tiden.
Renas kompetencer falder virkeligt på et tørt sted, da Davidson skolen mangler 2 lærere, så Rena
underviser bl.a. i engelsk. Da vi besøgte skolen, sad hendes klasse i rundkreds og lavede en engelsk
sangleg, grinede og havde det sjovt. Et godt indlæringsmiljø. Der var begejstring og fuld motivation
på børnene – ret anderledes end den traditionelle sydafrikanske udenadslære, standard-metoden i
Sydafrika. Så forhåbentlig lærer også lærerne noget af Renas danske undervisningspædagogik.
Lotte skal - ud over at tilbringe tid med især de mindste børn og undervise - assistere Bushveld
Mission med at sætte computere og internetforbindelse op og undersøge deres vandproblemer
nærmere. Hun har fra sit firma Niras A/S medbragt 3 brugte bærbare computere som gave. Tak.
Dette nyhedsbrev slutter med et rejsebrev fra Frans, Rena og Lotte, der giver deres umiddelbare
indtryk af forholdene efter at have været på Bushveld Mission i kort tid. Et input, der er vigtigt for
Afrikaskolen og vores løbende udvikling af volontørophold. Som det fremgår, bliver mange
dilemmaer ved ulandsbistand synlige og sammenstødet mellem to så forskellige kulturer og
mentaliteter som den danske og den sydafrikanske afdækket. Hvis ikke man har solid Afrikaerfaring
på forhånd, bliver et volontørophold med garanti helt anderledes, end det man forestiller sig.
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Er du interesseret i et volontør ophold, eller kender du nogen der er, så kontakt formanden på
45858512. Det koster ca. 16.000 for 3 måneder, men kortere ophold kan også lade sig gøre. Det er
rene omkostningspriser, ingen tjener noget på det. Se fyldig information på hjemmesiden.
Sponsorpiger
Prudence Ngoasheng, Afrikaskolens sponsorpige i
Meetsetshehla Secondary School, dumpede til
årseksamen i december 2011. Vi snakkede med
rektor Pretorius, der fortalte, at Prudence var en
dygtig og flittig pige, der normalt klarede sig godt,
men at hun efter sigende havde nogle problemer i
slutningen af 2011. Rygtet gik, at familien var
flyttet og ikke til at finde. Men hun mødte op til
årsafslutnings-eksamen i midten af december og
har ikke haft fravær i 2012, så hun er forhåbentlig
over sin krise. Men hun må gå grade 11 om igen.
Rektor oplyste endvidere, at ud af skolens 400 piger, er det kun 10-15 stk. der årligt holder op pga.
graviditet, dvs. kun omkring 3 %, og at en del kommer tilbage igen. Vi havde frygtet, at tallet var
meget højere, så det er gode nyheder. Endelig roste rektor Bushveld Mission meget og
understregede, hvilket stort arbejde organisationen udfører med bl.a. secondary school børnene.
I 2011 blev 2 nye piger sponseret fra Danmark med start i skoleåret 2012, så nu er vi oppe på 10
danske sponsorpiger i Meetsetshehla Secondary School. Udover Prudence dumpede også en anden
dansk sponsorpige til årseksamen 2011. De øvrige har klaret sig fint igennem.
Gør Afrikaskolen det rigtige?
Foreningen Afrikaskolen blev stiftet i februar 2007 og har således eksisteret i 5 år. Derfor synes vi,
at det er på sin plads, at vores lille forening kigger lidt på de store linjer og holder vores forenings
formål, strategi og aktiviteter op mod de internationale strategier for udviklingsarbejde. Vi skulle jo
gerne gøre det rigtige, se tingene i et større perspektiv og helst ikke forfalde til måske uvæsentlige
”danske” betragtninger og detaljer i vores bistand. Vi har derfor sammenholdt vores aktiviteter med
FNs 2015-mål, der er alle landes og bistandsorganisationers udviklingsmæssige rettesnor. Her er
lidt om 2015-målene (www.2015.dk):
Ved FNs generalforsamling i 2000 vedtog verdens ledere millenniumdeklarationen, hvor de
forpligter sig til at halvere fattigdom på kloden inden 2015. Der er 8 udviklingsmål, som i dag
danner grundlaget for al internationalt udviklingsarbejde. Dette skulle Afrikaskolens formål, strategi
og aktiviteter via børnehjemmet og skolerne i al beskedenhed gerne målrettet bidrage til. Herunder
er Afrikaskolens formål og aktiviteter sammenholdt med FNs 2015 mål.
Afrikaskolens formål:




Vi støtter børns grundskoleuddannelse
Vi støtter videregående uddannelse af egnede skolebørn med særlig fokus på pigers og
kvinders skolegang, uddannelse og selvforsørgelse
Vi opmuntrer til konkret kontaktudbygning mellem danske og sydafrikanske skoler og
skoleelever for at fremme oplysning og mellemfolkelig forståelse
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FNs mål for 2015 er:
1. Halvere fattigdom og sult i verden
 Vi støtter madprogrammer, skolefrokoster og grøntsags haver i skoler, townships
og på børnehjem
 Via undervisning og uddannelse muliggør vi, at eleverne kan løfte sig og sin
fremtidige familie ud af fattigdom
2. Opnå grundskoleuddannelse til alle
 80 % af voksne i Waterberg er analfabeter og 32 % af børnene kommer aldrig i
skole. Mange har slet ikke fødselsattester.
 Vi understøtter 350 elever på primary schools, herunder faciliteter og materialer
 Bushveld Mission sikrer børn uden fødselsattester papirer, så de kan komme i
skole.
 Vi understøtter også, at ca. 40 fattige unge får en secondary school uddannelse,
heraf 10 privatstøttede fra Danmark
3. Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd
 Vi støtter specifikt pigers videreuddannelse som anbefalet af bl.a. UNICEF
 Vi støtter med gratis skolefrokost, hvilket får forældre til også at sende pigerne i
skole
 Bushveld Mission skaber primært lønarbejde til fattige mødre på børnehjemmet
4. Mindske børnedødeligheden med to tredjedele
 Bushveld Missions arbejde på børnehjem, skoler og i township reducerer
børnedødeligheden konkret. Børn ankommer ofte meget syge til børnehjemmet
 Vi vil støtte Bushveld Mission i deres planer om at tage et antal HIV-smittede
mødre med børn ind på børnehjemmet, så de kan få regelmæssig medicin og
dermed kan forblive for deres børn, der ellers ofte går til, hvis moderen dør.
Faciliteterne skal dog først etableres
 Børnehjemmets sanitære- & drikkevandsforhold er på vesteuropæisk niveau og
hygiejnen nærmest over. Bushveld Missions hygiejneniveau indlæres konsistent
hos børnene fra små, som de så vil tage med videre i voksenlivet
 Vi har etableret toiletter og acceptable sanitære forhold på 2 skoler
5. Mindske dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele
 Ikke relevant for os
6. Bekæmpe HIV/Aids, malaria og andre sygdomme
 Vi støtter via Bushveld Mission at bl.a. børnene på børnehjemmet via
uddannelse, motivation, opsyn og disciplin har sene seksuelle debut’er og er fuldt
oplyste om HIV/Aids
 Vi støtter via Bushveld Missions hjælp og rådgivning Aids/HIV smittede mødre
og deres børn i Vaalwater township, samt ovenfor nævnte HIV/Aids initiativ
7. Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø
 Her har vi en udfordring, da Bushveld Mission som resten af Sydafrika (og det
meste af verden...) ikke kender meget til fx. energi- og vandbesparelser, herunder
hvordan det positivt kan påvirke både egen økonomi og miljø. Det vil komme
hen af vejen, men skal helst komme indefra via holdningspåvirkning, videns
overførsel og motivation, især via volontører
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8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse
 Ikke relevant for os
Samlet kan vi konkludere, at lille Afrikaskolen arbejder på rette internationale spor og at vi indenfor
de givne rammer, bidrager helt konkret til opfyldelse af FNs internationale 2015 mål. Vel er der ting
på børnehjem og skoler som vi med vores strømlinede og effektive danske baggrund helst så
anderledes, men det er vigtigt, at vi hele tiden fokuserer på, om vi/Bushveld Mission forfølger det
det overordnede mål: reducering af fattigdom. Det gør vi.
Vi har som forening bidraget til, at liv er blevet reddet eller ændret til det bedre.

Rejsebrev fra volontørerne Frans & Rena Nørskov og Lotte Rasmussen
Kære alle.
En varm hilsen fra tre blege danskere, Rena og Frans, schweizisk/dansk ægtepar og Lotte, pære dansk.
Rena og jeg ankom for 3 uger siden, til dette varme højland i det nordlige SA. Vores virke i Danmark er
skolelærer og egen enkeltmandsfirma; savværk/ tømmer
Vi besluttede for et år siden, at det var på tide at rejse lidt igen over lidt længere tid, da den sidste af vores 3
børn er lige ved at flyde af reden. Rena fik orlov og det lykkedes også undertegnede at få fri. Gennem Knud,
som er sponsor, opdagede vi muligheden for at gøre et stykke ulandsarbejde, her på børnehjemmet. Og her
er vi så og er ved at kende hverdagen temmelig godt, finder ind i nogle arbejdsopgaver, som vi troede var
nogenlunde klare hjemmefra, men som er særdeles anderledes.
Rena fandt hurtigt ud af, at det ikke gav mening for hende at være hele ugen her på hjemmet. Efter et besøg
på børnenes skole i bushen, Farmerschool, hvor det var klart at de er underbemandet, aftalte hun at komme
3 dage i ugen og tage 4-5 kl. Hun føler, at der er god brug for hendes indsats og det giver mening.
Jeg kæmper lidt med mine forventninger og virkeligheden endnu. Vi er i gang med at bygge et volontørrum,
men da projektet er Owen`s og han har en hjælper, er jeg nogle dage sat ud af spillet. Jeg har nok at gøre
med hylde fremstilling og anden ”ordenskabende virksomhed”, men jeg føler mig ikke brugt fuldt ud. Jeg
håber at kunne løse mit problem.
Vi har været heldige, at kunne tilslutte os Danna og Jørgens safariturister. Det har ført os rundt i Waterberg
området på nogle rigtig spændende ture. Derigennem mødte vi også den gruppe danskere, som for tiden er
her. Nogle ville give en dag på børnehjemmet og skolen. Udover, at det var dejligt med lidt selskab til at
skabe orden på skolens depot og male vinduer her, så håber jeg selvfølgeligt, at de kunne tage et indblik i
børnenes hverdag med sig hjem.
Da vi ikke er mobile, er vi er vi meget her på hjemmet, på den halve hektar land midt ude i bushen. En
absolut ny virkelighed for os, som er kendt for at være noget udfarende! Det er sikkert en god erfaring.
Vores ophold er uden tvivl en udfordring på mange fronter. Der er ting, som afstraffelsesmetoder, ufornuftig
omgang med ressourcerne, madpolitikken, udfordringer til vores ligeværdighedsforståelse mm. ,som vi kan
undre os over og som giver grund til diskussioner. Men, når vi så overvejer, hvor de er kommet fra, hvilket liv
børnene ellers ville have og hvilke andre forhold, der spiller ind her, så bliver vi lidt mere ydmyge.
Der er uden tvivl ikke planlagt meget for volontørerne, da de 7 sorte ansætte jo skal have deres indtægt på
1400.- R om måneden, som de lever af. Det er i virkeligheden et helt netværk, der får et bedre liv gennem
Lizettes engagement på børnehjemmet. Skoler og enkelpersoner får glæde af hendes gavmildhed. Hun ser
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først og fremmest de mennesker– og vi skal ikke komme her og tage deres arbejde. Men på skolen og i
området: omsorg er der rigeligt at se til. Det er meget taknemmeligt arbejde, for der er børn, der vil noget,
der er med på den og for dem kan man åbne andre verdener og nye måder at tænke på. Interessant nok læste
jeg lige i lærernes fagblad her i SA om kognitiv terapi og positiv psykologi – de samme emner, som
”Folkeskolen” i DK skriver om. Meget interessant, når jeg oplever, at tænkemåden nok er den største forskel
sammenholdt med Danmark. Det er i hovederne der skal forandres. Det er man åbenbart også klar over her
i SA.
Jeg (Lotte) har nu været her en uge. Jeg er miljøingeniør, og arbejdet med børn er derfor meget forskelligt
fra mit arbejdsliv i Danmark. Vi (Thomas og jeg) står på venteliste til at adoptere fra Sydafrika, og har
ønsket at bruge ventetiden til at få en større indsigt i Sydafrika og vide mere om hvordan det er at vokse op
som sort barn i Sydafrika. Vi vil gerne kunne fortælle vores kommende børn om livet i Sydafrika og vi mente
ikke, at vi ville få denne indsigt tilstrækkeligt, ved at rejse rundt som turister. Jeg fik derfor orlov fra mit job i
7 uger og Thomas kommer herned i 2 af ugerne.
Jeg har brugt en del tid med de 3 mindste børn, som ikke går i skole, og derfor er hjemme om formiddagen,
og de er alle 3 helt fantastiske.
Om eftermiddagen har jeg været sammen med de mindste af skolebørnene. Børnene er rigtig gode til at lege
med hinanden, og jeg forsøger derfor ikke at blande mig for meget i deres leg, men det er meget svært at
være ”en flue på væggen”, da de meget gerne vil vise mig danse, synge for mig, flette mit hår mv. Jeg håber
på at lære at flette deres hår, da de kan lave de mest fantastiske frisurer. Generelt har jeg bare ønsket at være
omkring børnene, og det har jeg haft rig mulighed for og nyder at se deres glæde trods de hårde ting, mange
af dem har oplevet.
Jeg er dog blevet udfordret yderligere ved i dag at have haft min ilddåb som lærer, pga. lærermangel. Jeg
troede jeg bare skulle hjælpe til, men fik dem for mig selv og måtte improvisere 2 timers engelskundervisning
til 15-20 børn i de mindste klasser. Jeg regner med at fortsætte nogle dage om ugen på skolen.

Med venlig hilsen
Rena, Frans og Lotte
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Billeder fra Reathlahwa primary school

Skolerne fik som sædvanligt skolematerialer

På Reathlahwa besøgte vi alle klasserne

Denne klasse kunne udpege Danmark
på kortet på bagvæggen

Legepladsen, som Afrikaskolen har sponsoreret

Skolelederen Sophia er taknemlig for
management og økonomi-kurset

...og skolen har nu fået uddannet en kompetent
leder til gavn for skole, medarbejdere og børn
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Billeder fra Bushveld Missions børnehjem

Mursten til volontørrummet

Murene er muret og et vindue sat i

Plader til volontørrummets tag er på vej op

Der er købt 16 nye senge + linned til nye børn

Mr. Pretorius er rektor for secondary school.
Han havde ros til Bushveld Missions arbejde

Indgangen til secondary school
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