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Afrikaskolens secondary school piger fra Bushveld Mission 

 
 
I oktober besøgte vi alle 3 sponsorpiger: Matjoki, Dollen og Paulina.  Vi var spændte på at høre, hvordan det 
gik dem. 
 
Matjoki Masenya /Waterberg Academy 

I sidste nyhedsbrev beskrev vi, hvordan Matjoki 
oplevede skolen og de store krav der blev stillet til 
hende i forhold til på Davidson skolen. Vi besøgte 
hende en lille måned efter skolestart, hvor hun var 
begejstret for alting og kunne lide det hele.  
 
Imidlertid viste hendes karakterbog i juli måned, at 
hun havde en del faglige og studiemæssige 
problemer. Vi var ret overraskede over det og tog 
straks fat i problemet med børnehjem og skole.  
 
Det viste sig, at Matjoki –efter hendes noget 
euforiske start på Waterberg – ikke kunne følge 
med fagligt. Hun havde svært ved at strukturere 
sin indsats og afleverede dårligt arbejde. Det 
tolkede lærerne fejlagtigt som, at hun ikke bestilte 
nok og ikke var engageret. 
 
Der blev i eftersommeren holdt flere samtaler 
mellem børnehjem, skole og Matjoki, hvor man 
fandt ud af følgende: 

 
 At Matjoki efter de første måneders begejstring  blev klar over, at hun havde svært med at følge med 

i timerne. Hun gik fra at være den bedste på Davidson til at ligge tæt ved bunden på Waterberg 
Academy. Hun var flov og ked af ikke at kunne leve op til forventningerne, så hun gik stille med 
dørene. Først ved karakterbogen i juli, blev det klart.  

 At Matjoki faktisk er et år yngre end hendes klassekammerater og derfor oprindeligt er kommet et år 
for tidligt i skole. I den alder betyder et år rigtig meget for børns udvikling, og det har derfor stor 
betydning for hendes evne til at forstå og strukturere stoffet.  

 At hun bestemt ikke manglede engagement og flid. Hun laver rigtig meget hjemmearbejde –men hun  
slås med forståelsen af det faglige stof 

 At selv om hun var den bedste på Davidson Primary, har hun ikke fået tilegnet sig et 7-klasses 
niveau, der modsvarer de øvrige elevers på Waterberg, der jo kommer fra væsentlige bedre kår og 
almindelige (primært hvide) familier. Hertil kommer, at hun jo blev brugt som hjælpelærer i stedet 
for selv at tilegne sig stof, ligesom en del farmskolelærere ikke altid selv er så fagligt stærke. 

 At hun for første gang har oplevet (hvide) børn og forældre fra velstillede og organiserede hjem. Hun 
oplevede konkurrence og rigdom hos eleverne, som hun ikke havde set før. Hun begyndte derfor at 
føle sig underlegen og ikke så betydningsfuld som sine bedre stillede skolekammerater. Og hun var i 
færd med at miste tilliden til sig selv. På Waterberg Academy er der kun en eller to andre børn, der 
har samme sociale baggrund som Matjoki. 

 
Det var jo begrænset, hvad vi kunne gøre fra Danmark, så vi konstaterede med glæde, at børnehjemmets 
Daphne Montgomery tog fuldt hånd om sagen. Hun har hyret en uddannet hjælpelærer, der skal læse lektier 
med Matjoki både i ferier og til dagligt i perioden september og resten af 2016. Læreren vil også sikre, at 
Matjoki får lært det 7-klasses stof, hun ikke fik lært på Davidson og som hun jo har brug for nu. Så nu får 
hun målrettet hjælp til at strukturere skolearbejdet og at blive bedre til tidsmæssigt at prioritere opgaver, 
afleveringer mm. Og hun får samtidigt et stort fagligt løft. 

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 
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Vi har aftalt med børnehjem og skole, at vi er villige til at lade Matjoki gå 8 klasse om på Waterberg, hvis 
det viser sig, at være bedre for hende alders- og modenhedsmæssigt. Det ved vi, når skoleåret slutter her i 
december måned. Så genvurderer vi situationen sammen med Matjoki, børnehjem og skolen.  
 
Vi havde også en drøftelse med hendes 
matematiklærer og studievejlederen, for at 
være sikker på, at lærerne var klar over 
Matjokis udfordringer og at vi helt forstod 
situationen selv.  
 
De sagde, at de nu vidste at Matjoki var 
flittig nok, men som nævnt var udfordret på 
alder, social status, faglige niveau og selve 
skoleskiftet med helt andre krav. De sagde 
også, at hun nok skulle klare den med sine 
evner og sociale kompetencer, men også at 
vi skulle overveje at hun skulle gentage 8. 
klasse, så hun modnede.  
 
De fortalte, at Waterberg-skolen har et 
langt højere fagligt niveau end hvad 
krævedes på de offentlige skoler som fx 
Meetsetshehla secondary, og for mange 
førsteårselever og deres forældre kom dette 
som en overraskelse.  
 
Det er faktisk ret almindeligt, at elever går et år om, fordi de ikke har fået faglig ballast nok til umiddelbart at 
klare kravene på Waterberg Academy. Året efter var de så helt klar og havde vænnet sig til arbejdsform og 
krav. De to lærere var ikke i tvivl om, at Matjoki havde evnerne og viljen, og at hun nok skulle klare sig.   
 
Nedenfor gengives lidt af mailkorrespondancen med Daphne fra børnehjemmet i efteråret. Bagerst gengives 
dele af Matjokis dagsprogram. Hun laver lektier 3-5 timer 7 dage om ugen. Hun har ikke meget fritid, men 
hun nyder den hun har. Og hun kan faktisk rigtig godt lide at lave lektier! 
 

Hi Danna! 
I have been speaking to Mama Terri regarding Matjoki's school. I have read the emails between you, Laura and 
Mama Terri. I understand the situation clearly. I appreciate everyone's concern for her future success. Thank you!  
 
I have brought in a certified teacher to work on a "holiday program" for Matjoki. She will start during the holidays 
and continue tutoring her throughout the year.  She feels confident that with hard work and commitment that 
Matjoki can grasp the 7th grade concepts necessary to do grade 8 again. She is a very clever girl. I am going to the 
school to meet the teacher and headmaster directly as I am Matjoki’s guardian.  
I'm not sure why her work ethic marks were so low. She did although experience competition and wealth from the 
other children surrounding her that she has never seen before.  This many times made her feel not as important as 
them or good enough. But, she was supported and loved through it all. She fought through. However, I do know 
that she knows how to work hard and apply herself. The tutoring will also include things such as study focus, work 
ethic, study habits, organization and prioritizing her work.  More to be discussed with her teacher.  
I thank you so much for your support of her education. I do know that transition from one type of school structure 
to another is very challenging and I am proud of her for stepping up to the plate. It is an opportunity that she is 
extremely grateful for. Thank you again for helping her through this transition year.   
 
Please let me know if you have any questions or concerns. I always love to hear from you. 
 
Pastor Daphné 
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Dollen Madike og Paulina Shongoane,  Meetsetshehal secondary 

 
Vi mødte også begge vores piger på 
Meetsetshehla-skolen i Vaalwater. Den 
ligger faktisk lige ved siden af Waterberg 
Academy. 
 
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, var 
Dollen i februar rejst nordpå til Tzaneen 
for at være hos sin syge mor og syge 
lillebror. Begge to døde efter kort tid. 
Dollen var deroppe i 3 uger og kom 
tilbage til skolen efter begravelserne.  
 
Under Dollens fravær i februar oplevede 
vi, at ingen udenfor børnehjemmet vidste, 
hvor Dollen var. Det var tys-tys det hele. 
Vi vidste heller ingenting. 
 
Børnehjemmet har så efterfølgende fortalt 
os, at mennesker som eksempelvis Dollen, 
der har meget syge familiemedlemmer, 
bliver udstødt og socialt  stigmatiseret,  
fordi folk frygter, at de bliver smittet med 
noget farligt. Især hvis 
familiemedlemmerne dør. Så 
børnehjemmet gik stille med dørene.  

 
Dollens anden lillebror fulgtes med Dollen tilbage til børnehjemmet og bor nu der, da han ikke længere 
havde nogen til at tage vare på sig.   
 
Dollen var selvfølgelig meget præget af moderens og broderens død, men det går bedre nu og begge piger 
trives på skolen. Dollen kan bedst lige sprog og de kreative fag, mens Paulina mest er til matematik og 
engelsk 
 
Julegavekort og gavekort 
Traditionen tro har vi lavet både et jule-gavekort og et almindeligt gavekort, som man kan bruge i alle 
gavesituationer. Pengene på gavekortet går til Matjokis skolegang og kortet fortæller modtageren, hvad 
pengene bruges til og hvorfor. Det er en nem og handy julegave. Print ud, sæt pengene ind på Afrikaskolens 
konto og læg det i en kuvert under juletræet. Ingen bytteri og både modtager i Danmark og Sydafrika bliver 
glade.  
 
Både det almindelige gavekort og julegavekortet kan også hentes på hjemmesiden www.afrikaskolen.dk .  
Julegavekortet er vedhæftet herunder, så I kan se, hvordan det ser ud.   
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FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 

 
 

 
 
        Dato: ___________ 
 

Til: _________________________________________ 
 
Fra:  _________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  _________________________ 
 
Billedet viser den sydafrikanske skolepige Matjoki, hvis skolegang på privatgymnasiet 
Waterberg Academy finansieres af Afrikaskolen. Hendes første gymnasieår har været svært 
med både store faglige krav og mødet med den rige, hvide del af samfundet. Hun er nu 
kommet igennem startvanskelighederne og omstillingen med stor støtte fra danske sponsorer 
og børnehjemmet, hvorpå hun bor. Afrikaskolen vil gerne fortsat sponsorere hendes 
skolegang, så hun kan udnytte sine evner og sit potentiale fuldt ud   
 
Gavekortet bliver anvendt til at sikre Matjokis skolegang på Waterberg Academy. Følg hende 
på www.afrikaskolen.dk . 

 
Giveren har indbetalt gavebeløbet til foreningen Afrikaskolen. 
Hvis du vil være medlem eller give en gave, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.   
 

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag. 
Bank: Nordea regnr. 2257 kontonr: 6269-357-493 
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Matjokis dagsskema for mandage og tirsdage 
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Dollens dagsskema for mandage og tirsdage 
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Matjoki på Waterberg Academy 

 
 

Vi snakker med Matjoki Vejviser til administrationen. Skiltene er helt safariagtige 

  

Matematiklæreren Studievejlederen 

  

Skolebiblioteket med sportspræmier øverst  En klasse er klar til studietur 
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Dollen og Paulina på Meetsetshehla 

  

Dollen Paulina 

  

Administrationen Skilt med sponsorer af kemilaboratoriet 

 

Lidt af skolegården Opslag med skolens vision og mission 


