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Afrikaskolens Secondary School piger, Davidsonskolen 
 
 
I marts besøgte vi Afrikaskolens 4 sponsorpiger på de 2 Secondary schools Waterberg Academy og 
Meetsetshehla skolen.  
 
Laura Matlou på Waterberg Academy 

Laura var eleven med den bedste 
afgangseksamen fra Davissonsskolen i 2017 og 
sammen med Davidsonskolens leder Maria, 
Bushveld Mission og privatgymnasiet Waterberg 
Academy besluttede vi sidste år, at det var Laura, 
der fik chancen for en topuddannelse på 
Waterberg Academy. Hun erstatter Matjoki, der 
blev taget ud af skolen af sin mor.  
 
Klog af skade besluttede vi, at Laura skulle gå 
sidste underskoleår om på hendes nye skole på 
Waterberg Academy. Her kunne hun samle ikke-
lært pensum op, samtidig med at hun kunne 
vænne sig til det meget anderledes og fagligt høje 
skolemiljø på privatgymnasiet. I januar i år 
startede hun så på 1. år af den 5-årige 
gymnasieuddannelse. Det ekstra år har vist sig at 
være en god strategi. Hun var glad, tilfreds og 
klarede sig fint. Hendes lærere siger at hun 
arbejder godt, er dygtig, engageret og motiveret. 
Selv hendes Afrikaans-lærer, hvor Laura havde 
problemer, siger at det går fint og at hun er 
kommet godt efter tingene. Vi talte også med 
sportslæreren, som også kun havde godt at sige 
om Laura. Så vi er begejstrede.  
 
Hendes fag er Engelsk, Matematik, Økonomi, 
Social Science, Teknologi, Life Orientation, 
Afrikaans, Sport, Natural Science og Matematik, 
som er hendes absolut yndlingsfag 

 
 I hendes klasse er der omkring 10 elever hvor halvdelen er sorte. Der er 3 andre sponsorerede sorte børn, der 
som Laura er sponsoreret på forskellig vis med et scholarship. 
 
Vi har netop godkendt betaling for, at Laura sammen med skolens andre lever og lærere kan deltage i en 
uges ”bush camp” Her rystes eleverne sammen og naturen bruges som undervisningslokale hele ugen.  
 
Det er en fornøjelse at se den glade og taknemlige Laura, hun trives med skolen og kammeraterne og vi ser 
frem til at følge hende i årene der kommer.  
  

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 

Afrikaans-læreren med Laura 
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Tebogo, Thato og Dollen på Meetsetshehla-skolen 

Samme dag besøgte vi det andet 
gymnasium Meetsetshehla 
Secondary for at møde Tebogo, 
Thato og Dollen.  
 
De viste os deres bøger og fortalte 
at skolen og undervisningen ikke 
var ret god. Lærerne mødte op når 
de havde lyst, der var dårlig 
ledelse og masser af andre 
problemer.  
 
De havde lige været til en 
eksamen, hvor de slet ikke var 
blevet undervist i det stof, som 
pensum og den nationale test 
omfattede. De ønskede virkelig 
bedre undervisning.  
 

 
 

Vi kan også selv konstatere, at niveauet er faldet væsentligt de sidste 4-5 år.  Når man kommer til skolen, har 
eleverne enten fået fri, alle lærere sidder i møde, sidder og snakker sammen eller lignende.  
 
Møde med Amerikanske Daphne 
Daphne er en effektfuld og viljestærk amerikansk dame fyldt med næstekærlighed. Hun er også pragmatisk 
og har viet sit liv og sin kristne amerikanske organisation River of Life til Bushveld Mission børnene og 
øvrige sorte børn i området. Vi har tidligere omtalt hende som værende overhoved i Bushveld Mission. 
 
 ”Mama Daff” er i landet og på Bushveld Mission mindst halvdelen af året og børnene betragter hende 
nærmest som ”over-mor”.  Daphne er super-træt af Meetsetshehla skolens manglende undervisning og 
ligegyldige holdning til deres opgave. Bushveld Mission har 17 børn på gymnasiet og har nu besluttet at 
ansætte deres egen lærer til at hjælpe børnene i fritiden med at få en acceptabel undervisning.  
 
Vi havde et længere møde med Daphne, som fortalte, at de nu vil lave deres egen skole, dels for deres egne 
børn men også for andre børn, der jo alle har behov. De vil hente dem i bus, undervise, give dem et måltid 
mad og køre dem hjem efter undervisningen. På den måde vil en masse børn kunne få gavn af 
undervisningen. Daphne vil anvende de mange gratis internetbaserede undervisningsplatforme, der er lavet 
til udviklingslande og ved hjælp af computere og hjælpelærere sørge for, at børnene får den undervisning, de 
er berettigede til og som de skal have for at kunne klare sig godt gennem livet.  
 
Børnene kan med den viden, de får fra hjælpelæreren på børnehjemmet, også hjælpe andre elever i både 
underskole og gymnasium, På den måde sikrer Bushveld Mission at deres egne og andre børn får god 
undervisning og kan herved kompensere lidt for gymnasiets store mangler. Derfor vil Bushveld Mission over 
de næste år skifte fra ”blot” at være et børnehjem til også at være en fritidsskole for både hjemmets børn og 
områdets andre børn.  
 
For ikke at skabe konflikt med det etablerede skolesystem, kalder de det for ”supplementary education”.  
Konceptet er stadig i støbeskeen og kræver såvel konkretisering og midler. Men vi synes at det er en brilliant 
ide og følger det tæt. Og vi kan faktisk allerede nu støtte opstarten med computerbistand. 
  

Tebogo, Thato og Dollen på Meetsetshehla skolen 
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Lars Møllers computere 
Det kan ske med en gave vi fik af IT-manden Lars Møller på Endelave. Han havde på ultrakort tid 
fremskaffet et antal ældre, men solide og meget brugbare bærbare computere. Han skrællede gammel 
software ud og installerede det gratis engelsksprogede program EDUBUNTU, der er et Sydafrikansk 
udviklet freeware system designet til skolebrug. Så det var jo den absolut rigtige timing!   
 
Det tager godt nok nogle rejser at få computerne herned og i første omgang vil Laura og andre 
gymnasieelever skulle anvende dem. Men tanken er, at efterhånden som computerne bliver transporteret 
herned, kan også andre skolebørn få gavn af dem.  
Tusind tak til Lars fra os og knus til ham fra Daphne!  
 
Davidson skolen 
Vi fik i denne omgang ikke besøgt Davidsonskolen, da påskeferien bankede på døren. Men Daphne fortalte 
en horribel historie om en nyansat mandlig lærer, der på førstedagen medbragte en regulær ridepisk, som han 
på sin første dag gik rundt og slog børnene med. Frygt motiverede dem til læring, mente han.  
 
Maria skoleleder var ikke tilstede den dag. Børnene var rædselsslagne, men Bushveld Mission børnene så sit 
snit til at stjæle pisken og viste den om aftenen til Daphne. Hun tog oprørt til skolen næste dag og fik sat en 
effektiv stopper for det med trussel om øjeblikkelig politianmeldelse. Og hun havde jo ridepisk-beviset. Det 
er ikke lovligt i Sydafrika at slå børn. Maria var ligeledes oprørt, så det stoppede med øjeblikkelig virkning.  
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Brev fra Laura 
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Billeder af sponsorpigerne og skolerne 

 
 

Vi finder Laura i klasselokalet 
Lauras klasse har blot 10 elever,  

glædeligt at se så mange sorte elever 

  

Tebogo, Thato og Dollen Snak med pigerne i lærerværelset 

 

 

Thatos skoleskema Meetsetshehlas uduelige skoleleder 


