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Indkaldelse til Generalforsamling og Nyhedsbrev 30, marts 2019 
 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2. april 2019 kl. 13.00 hos Erik Nørby, Næsørevej 13, 

7960 Karby, Mors. Venligst tilmeld senest 25. marts til Erik på 2682 1270. 

 

Husk også venligst at indbetale 2019-kontingent og meget gerne også et yderligere støttebidrag til 

projekterne på Davidsonskolen, Lauras skolegang mm. Uden jer ville der ikke være projekter eller 

skolegang! 

 

Vi besøgte i februar 2019 Sydafrika, skolerne og børnehjemmet (for egen regning förstås) for at se, hvordan 

vores projekter forløb.   

 

Ny sending computere til børnehjemmet 

Vi har tidligere fortalt om vores 

computerprojekt på børnehjemmet. Her 

i februar havde venlige safarigæster 

igen medbragt et antal computere i 

kufferten til Sydafrika.  

 

Det er nu tredie sending computere 

Firmaet Thornico i Århus har leveret, så 

det begynder at ligne noget på 

børnehjemmet.  

Det er som tidligere nævnt firmaets IT 

mand Lars Møller, der står for 

indsamling, check af de ældre 

firmacomputere og for installering af 

gratis og brugervenlig software, som 

børnehjemsbørnene nemt kan anvende.  

 

Ud over computerne havde flere safarigæster på børnehjemmets opfordring også taget rigtig mange glas med 

børnevitaminpiller med. Vitaminpiller er dyre i Sydafrika og det kniber med at få råd til denne ”luksus” til 66 

børn, når der også skal være penge til mad, tøj og alt andet. Som tidligere beskrevet eksisterer børnehjemmet 

kun i kraft af privat støtte. De får ingen offentlig støtte overhovedet. Så tak til alle jer, som bragte computere 

og vitaminpiller til Sydafrika. 

 

Laura Matlou på Waterberg Academy 

Der var desværre kun tid til en kort snak med Laura på Waterberg Academy. Vores besøg faldt lige da mid-

term ferien startede og hun skulle afsted til et arrangement. Men vi fik en fin snak med hende og hun har 

skrevet et brev, der er kopieret ind i nyhedsbrevet herunder.  

 

Hun er stadig meget glad for at gå på skolen, har fået gode kammerater og er fremdeles meget dygtig, flittig 

og vellidt. Hun er en rigtig mønsterelev!  

 

Noget helt nyt i Lauras liv er dog opstandelsen af hendes far.  Både børnehjemmet og vi var af den 

opfattelse, at Laura og hendes 3 søskende, der også bor på børnehjemmet, var forældreløse. Moderen døde 

for nogle år siden og børnene kom derefter på børnehjemmet. Moderen havde gennem årene altid fortalt, at 

deres far var død. Og ingen havde heller set ham i årevis.  

 

Men pludselig dukkede han op i deres liv. I en meget fordrukken, alkoholisk og forhutlet tilstand. Han havde 

åbenbart fået at vide, at børnene nu var kommet på Bushveld Mission børnehjemmet og ville se dem. 
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Laura (på billedet til venstre) og hendes søskende var både 

forvirrede, bekymrede og glade, for pludselig havde de fået 

en far. Selv om han måske ikke synes at være det bedste 

forbillede for dem.  

 

Børnehjemmet var noget bekymrede, for ville han blive eller 

forsvinde ud af børnenes liv igen? Og hvorledes ville han i 

sin tilstedeværelse og tilstand påvirke børnene? De har 

oplevet meget hårde tider i deres korte liv -men nu var faldet 

til ro og trivedes godt.   

 

Børnehjemmet var derfor taget med børnene til byen 

Lephalale, hvor faderen i øjblikket opholdt sig, så børnene 

kunne besøge ham og snakke med ham under ledsagelse og i 

trygge rammer. Der bliver spændende hvad det udvikler sig 

til....  

 

På grund af mid-term ferien fik vi ikke talt med vores 3 andre sponsorpiger Dollen, Thato og Thebogo 

 

Davidson skolen 

Vi besøgte også Davidsonskolen, som heldigvis ikke havde 

mid-term ferie. Som altid var skoleleder Maria glad for at se 

os og vi blev sædvanen tro inviteret til skolefrokost.  

 

Vores besøg er altid populære. Vi kigger ind til de enkelte 

klasser og hører hvad de er i gang med. Det vakte stor moro 

blandt børnene, da safarigæsten Leif forsøgte sig med 

Sepedi-højtlæsning fra en af skolebøgerne -se et lille 

videoklip her: https://vimeo.com/320887673.  

 

Sepedi er det lokale Bantusprog, der er udbredt i den 

nordlige del af Sydafrika. Det er ét af landets 11 officielle 

sprog 

 

Maria viste os stolt de nyindkøbte stole og borde til 

mindsteklassen, ting der stod på ønskesedlen fra sidste gang. 

Glade og farvestrålende møbler, der lyste op i rummet. 

 

 

Vi afleverede også et par af Thornico’s 

computere til Davidsonskolen. Det er robuste 

computere, så tanken er, at også 

underskoleeleverne med hjælp fra lærerne, kan 

stifte bekendtskab med teknologiens verden.  

 

Da vi gik rundt, kunne vi se, at den meget 

brugte skolelegeplads, som vi sponsorerede for 

vel snart 10 år siden, trængte til en 

opstrammer.  

 

Kæder til dækgyngerne var i stykker, vipper 

revnede og nogle ting havde lærerne måtte 

forbyde børnene at lege i, fordi det var for 

farligt. 

 

 

 Så Marias ønske var bl.a. at legepladsen fik en overhaling og opgradering. Det må vi kigge på ved næste 

støtterunde. 

https://vimeo.com/320887673
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Brev fra Laura til jer sponsorer
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Billeder  

 
 

Sædvanen tro får vi skolefrokost. Der er Pap 

(majsgrød), bønner og butternuts i gryderne. 
Hygiejne ved skolefrokost -vægopslag 

  

Vægopslag om skolefrokostens 

sammensætning 

Og at børnene skal spise inden 10. Mange får 

slet ikke morgenmad hjemme 

  

Nye sorte plaststole og borde til større elever 
Der er samling og børnene synger og danser 

mens vi og de andre børn kigger på og klapper 


