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Afrikaskolens Secondary school piger, Davidsonskolen 
 
 

I november besøgte vi Afrikaskolens sponsorpiger på de 2 Secondary schools. Vi var spændte på at møde 

Matjoki´s ”efterfølger” Laura Matlou for første gang, efter at hun var startet på Waterberg Academy. Laura 

blev færdig på Davidson primary sidste jul hvorfra hun fik årets bedste afgangseksamen. Imidlertid 

besluttede vi sammen med skolen, Bushveld Mission og Laura selv, at hun nok måtte gå 7. klasse om på 

Akademiet, for at fylde huller og vænne sig til det meget højere faglige niveau her. Det har vist sig at være 

en god strategi.  

 

Laura er en sød og frimodig pige på 14 år. Hun er 

meget glad for at gå på akademiet, hvor hun klarer 

de forskellige fag godt. Hendes fag er Engelsk, 

Matematik, Økonomi, Social Science, Teknologi, 

Life Orientation, Afrikaans og Natural Sience 

(fysik, kemi, biologi). Det fag hun mindst kan lide 

er Afrikaans, som hun ikke tidligere er blevet 

undervist i. Hendes yndlingsfag er matematik, selv 

om hun har en del huller, der skal fyldes. Hun vil 

også få brug for matematik, hvis hende drøm om 

at blive pilot skal gå i opfyldelse. 

 

I hendes klasse er der kun 7 elever, her i blandt 3 

sorte. Hun har fået flere venner på Akademiet og 

er ikke udsat for mobning. Hun har boet 4 år på 

Bushveld Mission børnehjemmet og har her 2 små 

søstre og en storebror. Som tidligere omtalt er hun 

forældreløs. Der er vedlagt et kort brev fra Laura. 

 

Et par dage efter besøgte vi den anden skole 

Meetsetshehla Secondary for her at møde vores 

andre sponsor-piger. Bushveld Mission har faktisk 

17 af deres 63 børnehjemsbørn i Meetsetshehla Secondary. Det er virkeligt flot, at de klarer at finansiere så 

mange, taget i betragtning at organisationen arbejder helt uden offentlig støtte.  

 

Vores 4 danske sponsor-piger var blevet til 3, idet Paulina var flyttet fra børnehjemmet og hjem til sin mor i 

townshippen. Hun er stoppet med at møde op i skolen og betragtes derfor som udgået. De tre andre sponsor-

piger er Dollen (17 år), Thato (15 år) og Tebogo (13 år). Vi fik breve fra dem alle og talte længe med dem. 

Desværre havde vi glemt kamera, så vi fik ikke billeder af dem… 

 

Thato er en kær og frimodig pige, der går i 8 klasse. Hun er glad for at bo på Bushveld Mission, men sagde 

lige ud, at niveauet på Meetsetshehla var lavt, fordi lærerne ikke går nok op i det og ofte ikke møder op til 

undervisningen. ”Most children fail their grades because of that”, skriver hun ligeud. Ikke desto ser hun lyst 

på fremtiden og ikke desto mindre glæder hun sig til at komme en klasse op næste år.  

 

Tebogo er en lidt skræmt udseende spirrevip, der meget rørende og naivt skriver ”I love you so much. Don´t 

forget that I love you so so so much. Please buy a phone and clothes for me”.  

 

Dollen er en stor, stille pige, der ikke sagde meget, men skrev et meget langt brev til os. Hun fortæller 

udførligt om skolen og fagene og så kommer det også fra hende: ”Education in Meetsetshela is good even 

though our teachers don´t teach well. But I do my best to understand everything. Because one day I want to 
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become something too. So that I can help my little brother and my family”. Der er ikke noget oprør mod 

Bushveld Mission fra 17-årige Dollen. Hun simpelthen elsker børnehjemmet og ånden på stedet. 

Efter snakken på skolen kørte vi pigerne ind til Spar-shoppingcentret i Vaalwater by og stak dem 100 Rand 

til at slikke for. Glade flagrede de ud af bilen, og vi kørte varme om hjertet hjem til Sharkati – dog med den 

sædvanlige følelse af medlidenhed over, at de sydafrikanske børn skal leve og udvikle sig under så 

vanskelige forhold.  Hvor er vi priviligerede i vores samfund. 

 

Vi mødte faktisk også Matjoki, som jo pludselig blev taget ud af Waterberg Academy af sin mor sidste år. 

Hun går nu i 9 klasse på Meetsetshehla secondary. Hun førte sig frem med vanlig selvsikkerhed, og det lod 

til, at hun var tilfreds med tilværelsen. Hun boede ikke mere hos sin mor men p.t. hos en tante. Hun havde 

ikke været helt tilfreds med at bo på børnehjemmet. Det havde været svært at få ro nok til at forberede sig til 

skolen, og hun også var utilfreds med at være blevet sat til at passene grisene! Som med Paulina lader det til 

at nogle piger, når de kommer i puberteten, får problemer med livet og reglerne på børnehjemmet. 

 

Davidson skolen. 

Vi besøgte naturligvis også Davidson skolen. De havde ønsket at 

få malet klasserummenes vægge samt at købe 2 nye laptop 

computere så der var computere både til elevundervisning og til 

lærernes skoleadministration.  

 

Maria skoleleder skriver følgende takkebrev sammen med 

regnskabet og arbejdsrapport. Det er jo i høj grad jer sponsorer, 

der skal takkes!! 

 

Good day  

I just want to thank you and the board at large for the great 

contributions that you are giving. You really make a great 

difference in our school. On the behalf of staff, Sgb and the 

department I like to say thank so much. 

We have been so committed with meetings and exams, that's why I 

say my apology for taking time to respond. I can't stop thanking 

you. Looking forward to seeing you. 

Hoping to find the attachments in order. 

 

Kind Regards 

Maria 

 

Traditionen tro fik vi en flot sang og danseopvisning, da vi kom. Både elever og lærere glæder til vi kommer 

og bruger vores besøg til at fremvise deres indøvede sange og danse for et (begejstret) publikum. Vi har lavet 

en lille video af et par af dansene, så I sponsorer også kan (gen)opleve vores besøg på skolen. Tryk på 

link’ene og kig selv! 

 

Skoledrenge. https://vimeo.com/245331534 

Skolepiger: https://vimeo.com/245334472 

 

 

Julegavekort og gavekort 

Traditionen tro har vi lavet et gavekort, som man kan bruge som julegave her og nu eller som gave i løbet af 

året, fx til onkel Peters fødselsdag. Pengene på gavekortet går til Laura’s 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 eller til andre, der ønsker en gave med mening 

i. Ingen bytteri og både modtager i Danmark og Sydafrika bliver glade.  

 

Gavekortet er vedhæftet herunder men kan også hentes på hjemmesiden www.afrikaskolen.dk . 

 

God jul til jer alle!

https://vimeo.com/245331534
https://vimeo.com/245334472
http://www.afrikaskolen.dk/
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Bre  
 

 
FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 

GAVEKORT 

 

 
 

        Dato: ___________ 
 

Til: _________________________________________ 
 
Fra:  _________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  _________________________ 
 
Billedet viser den 14-årige sydafrikanske forældreløse skolepige Laura Matlou, hvis skolegang på 
privatgymnasiet Waterberg Academy foreningen Afrikaskolen financierer. Laura fik højeste 
afgangseksamen fra underskolen og har klaret sit første år på akademiet flot. Hendes yndlingsfag er 
matematik og hendes drøm er at blive pilot. Hun har håndteret startvanskelighederne og udfordringen 
med at møde den rige, hvide del af samfundet godt, med god støtte fra danske sponsorer og 
børnehjemmet. Afrikaskolens sponsorat sikrer, at Laura kan udnytte sine evner og potentiale fuldt ud.   
 
Gavekortet bidrager til Laura’s 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 

http://www.afrikaskolen.dk/
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Breve fra Laura og Thato 
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Laura samt Davidsonskolens computere 

  

Vi snakker med Laura Laura skriver sine fag ned til os 

  

Davidsons nye Afrikaskole-computere De 3 gamle skole-PCere er også blevet repareret 

  

Ugeplan for skolemad Der er 191 ”feeding days” i skoleåret 2017 


