FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå.
Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl
(næstformand), Erik Nørby (kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt
Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig). Endvidere deltog medlem fra Afrikaskolen som
også er vor revisor (Lizzie Rabøl).

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
Her blev Karsten Rabøl valgt. Han takkede for valget, konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflagde beretning for året 2016.Formandens beretning findes
vedhæftet i Bilag 1.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab for Afrikaskolen 2016 findes vedhæftet som Bilag 2 samt på vor
hjemmeside. Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent.
Det kommende års medlemskontingent fastholdes på mindst 100 kr.
Beløb herudover er altid meget velkomne.
5. Behandling af indkomne forslag
Intet modtaget.
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6. Valg af bestyrelse
På valg var i år Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), og
Erik Nørby (kasserer). Alle blev genvalgt.
7. Valg af suppleant.
Vore vedtægter siger minimum 3 og maksimum 6 personer i bestyrelsen.
Da vi i nuværende bestyrelse er 5 personer mener bestyrelsen ikke der er
behov for en suppleant.
8. Valg af revisor
Lizzie Rabøl blev genvalgt som revisor.
9. Eventuelt.
Afrikaskolens hjemmeside skal opdateres. Jørgen Rabøl og Jørgen
Høiberg udarbejder oplæg.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under mødet.
Bilag: 1. Formandens beretning for 2016.
2. Regnskab for Afrikaskolen 2016.
Referent: Karsten.
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Bilag 1: Formandens beretning for 2016
Sidste år ændrede vi vores hovedfokus til støtte af skolepiger jf.
formålsparagraffen punkt to: Vi støtter videregående uddannelse af egnede
skolebørn med særlig fokus på pigers skolegang, uddannelse og selvforsørgelse.
Vores hovedaktivitet i 2016 har derfor været at muliggøre, at egnede og
motiverede skolepiger kan få en gymnasieuddannelse.
Aktiviteter i 2016
Matjoki har vi kendt i en del år fra Davidsonskolen, hvor hun var en meget dygtig
og social begavet pige. Da vi foreslog at Afrikaskolen måske kunne sponsorere
hendes gymnasietid på det meget velestimerede Waterberg Academy, fik vi
meget gode anbefalinger af hende fra både Davidsonskolen og Bushveld
Mission. Hun bestod optagelsesprøven i 2015 med glans og det var således
uden tøven, at vi i 2016 sponsorerede hendes 1. år på Waterberg Academy.
Siden viste der sig flere problemer: at hun følte sig underlegen i forhold til de
ressourcestærke hvide skoleelever, at hun faktisk var et år yngre, end man
troede at hun var samt at hun var flov over ikke at kunne leve op til
forventningerne og derfor gik stille med sine problemer. Vi fik dog rettet skuden
op i den anden halvdel af skoleåret bl.a. med en hjælpelærer og med større
fokus på hendes særlige udfordringer. Hun bestod da også afgangseksamen i
december 2016, og kunne således rykke videre op i næste klasse.
Men så trådte skæbnen ind. Hendes mor, der boede på en fjerntliggende farm,
flyttede væk fra faderen og ind til Vaalwater township. Og hun ville have Matjoki
boende hos sig og tog hende samtidig ud af skolen. Bare sådan. Selv om skole
og børnehjem argumenterede, kunne det ikke være anderledes. Så Matjoki går
ikke i skole i dag, men hjælper moderen i townshippen. Det er rigtig trist, men
sådan er det, når man arbejder med mennesker. Der er ingen garantier. Og den
lærdom Matjoki trods alt har fået, kan ingen tage fra hende.
Laura Matlou
Heldigvis var det lige i begyndelsen af skoleåret 2017, så Bushveld Mission og
Afrikaskolen havde en hastig drøftelse om hvorvidt vi skulle give tilbuddet til en
anden dygtig pige ind -og i givet fald hvem? Vi var meget enige om, at det nu
skulle være en forældreløs pige, så vi ikke risikerede, at et familiemedlem tog
hende ud. Endvidere besluttede vi at det skulle være muligt for pigen at gå 7.
klasse om på Waterberg Academy, således at pigen kunne starte som ”indkørt”,
når gymnasiet startede i 8. klasse. Valget faldt på Laura Matlou, som for nyligt er
blevet forældreløs. Hun har fået den bedste afgangseksamen fra Davidson og
var topmotiveret, om end nervøs ved tanken. Hun er startet i 7. klasse på
Waterberg Academy i starten af 2017.
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Vi må så blot vente og se, om det spænder bedre af med Laura.
Forudsætningerne skulle være der - og vi har elimineret de største risici for, at
det mislykkes.
Dollen, Paulina, Thato og Thebogo
Vi har støttet Dollen og Paulinas gymnasieskolegang på den offentlige
Meetsetshehla Secondary i et par år nu, og de klarer sig godt. Vi har så i
slutningen af 2016 meddelt Bushveld Mission, at vi godt kunne støtte yderligere 2
sponsorpiger på denne skole, da beløbet er overkommeligt. Det blev pigerne
Thato og Thebogo, der bestod afgangseksamen fra Davidson med næstbedste
hhv. tredje bedste karakterer. Så nu har vi 5 sponsorpiger i Secondary school.
Det bliver spændende at se hvordan de udvikler sig.
Davidson skolen
Vi har et rigtigt fint samarbejde med skolelederen Maria fra Davidson Primary og
skolen har nogle brændende ønsker til forbedringer. Afrikaskolen har derfor
støttet skolen med penge til etablering af nye cementgulve i klasserne, en
cementsamlingsplads udenfor, lidt maling til træværk og skolebøger til de
fattigste elever. De var så taknemlige over støtten og vi fik overrakt det flotteste
regnskab med bilag og opstillinger, som vi endnu har set. Så det er nok ikke
sidste gang vi støtter skolen direkte. Der er ikke meget efterfølgende
administration!
Fundraising 2016
 Medlemskontingenter og gavebidrag
 Rejsegrupper: 3 gruppebesøg m. tøj/sko, legetøj, kontante beløb og
frivilligt arbejde
 Mails og personlige henvendelser til venner, gæster og bekendte, som
kunne tænkes at bidrage med støttekroner. Der har ikke været overskud til
at søge fondsmidler.
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Bilag 2: Regnskab for Afrikaskolen 2016
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