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Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling nr. 16 
 

Tirsdag den 31.marts kl. 14.00 over Skype grundet den øjeblikkelige 
situation med Corona virus. 

 
 

I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby 
(kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt Jørgen Rabøl 
(sponsoransvarlig). Endvidere deltog medlem af 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 via Afrikaskolens hjemmeside, 
mail til medlemmerne og foreningens seneste Nyhedsbrev nr. 32 udsendt 
den 13. marts 2020, og gav ordet til formanden. 

 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Der henvises til nedenstående korte beretning. Endvidere til nyhedsbreve 
31 og 32 samt referat fra Bestyrelsesmøde nr. 35.  

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskab for Afrikaskolen 2019 findes vedhæftet samt på vor 
hjemmeside. Der er i det forløbne år anvendt 48.145,10 kr. til projekter. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent. 

Det kommende års medlemskontingent fastholdes på mindst 100. Beløb 
herudover er naturligvis meget velkomne. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Intet modtaget. 
 

 
FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 
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6. Valg af bestyrelse 
På valg i år var Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) og Jørgen Rabøl 
(sponsoransvarlig). Begge blev genvalgt. 

 
Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), og Erik Nørby 
(kasserer) er på valg i 2021. 

 
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, at 
valg af suppleant er nødvendig. 

 
8. Valg af revisor 

Lizzie Rabøl blev genvalgt som revisor. 
 

9. Eventuelt. 
Intet ud over at bestyrelsen takkede for medlemmernes bidrag til 
foreningen.  

 
Herefter takkede dirigenten bestyrelsen for godt arbejde, i det forløbne år - og for 
god ro og orden under mødet. 
 
 
 
Referent:  Karsten Rabøl. 
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 30. marts 2020 

 
Beretning fra formanden om året der gik. 

 
Hovedaktivitet: Laura Matlous skolegang 
Vores hovedaktivitet er økonomisk at muliggøre skolegang for den dygtige 
børnehjemspige Laura Matlou på privatskolen Waterberg Academy. Laura har nu 
gået 3 år på skolen, og foreningens forventninger til hende er til fulde blevet 
indfriet. Selv om skolens faglige niveau og krav er meget høje, er hendes 
karakterer rigtig gode og stabile. Hun er vellidt og lærerne er meget tilfredse med 
hendes indsats både fagligt og socialt. Hun selv er glad, selvbevidst og trives 
åbenlyst i skolemiljøet. Hun kan lide at lave lektier, er altid velforberedt og har 
ambitioner mht. fremtiden. Det er en fornøjelse at følge hende. Laura bor på 
børnehjemmet Bushveld Mission. 
 
Samarbejder 
Vores samarbejde med selve børnehjemmet Bushveld Mission er blevet lidt 
anstrengt. Foreningen oplever generelt en del kommunikationsproblemer med 
børnehjemmet og dets amerikanske ledelse, herunder informationer om vores 4 
sponsorpiger. Børnehjemmet lukker sig mere og mere om sig selv, og det er 
vanskeligt for os at få svar på spørgsmål og få en ordentlig orienteret om 
tingenes tilstand. Driften af et børnehjem med 65 børn er i sagens natur 
ledelsens hovedfokus og mindre grad at skrive rundt til omverdenen. Men på den 
anden side er det nødvendigt for os og vores danske sponsorer at få opdateret 
information om, hvordan sagerne står. Vi har derfor trukket os lidt i støtten til 
selve børnehjemmets aktiviteter, indtil vi føler, at der er bedre hul igennem til 
børnehjemsledelsen. Dette får ingen betydning for Lauras skolegang, da vi 
betaler skolepenge direkte til skolen. 
 
Som nævnt har vi et godt samarbejde med Davidson Primary skolens ledelse, 
der både gør et stort arbejde for at informere os og aflevere aftalte regnskaber og 
bilag for brug af de bevilgede sponsorpenge. Da halvdelen af skolens børn 
kommer fra Bushveld Mission, støtter vi også indirekte Bushveld Missions 
skolebørn via støtten til projekter på Davidson. Davidsonskolen har oplevet en 
stor elevtilgang det sidste halve år; fra ca. 250 i november 2019 til 350 elever i 
marts 2020.  Skoleledelsen er selvfølgelig glad for, at skolen og dens 
undervisning er så populær, men det sætter stort pres på alt. Der er for få lærere 
(7), for lidt skolefrokost, for små lokaler og alt for få borde og stole til eleverne. 
Så der er stort behov for at støtte Davidson Primary. 
 
Foreningens fokus er derfor nu på 1) Laura Matlou, hvor vi oplever stor interesse, 
støtte og kommunikation fra Waterberg Academy og 2) Davidson Primary, som vi 
gennem årene har opbygget et meget fint samarbejde med. 
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Foreningens støtte i 2019-20 
I det forløbne år har vores primære støtte været: 

 Laura Matlous skolegang på Waterberg Academy  
 Computere til Bushveld Mission og Davidsonskolen 
 Skolematerialer til Bushveld Mission og Davidsonskolen  
 Renovation og fornyelse af skolelegeplads på Davidsonskolen 

 
Til ovenstående projekter er anvendt 48.145,10 DKK. Der henvises i øvrigt til 
nyhedsbrev nr. 31 fra dec. 2019 og nr. 32 fra marts 2020, samt til 
bestyrelsesmødereferat nr. 35. 
 
 
Corona virus 
Som resten af verden er Sydafrika ramt af Corona virus - med en forsinkelse på 
omkring 3 uger i forhold til Danmark. 27. marts beordrede regeringen lock-down 
og Sydafrika blev lukket ned. Befolkningen skal de næste 3 uger opholde sig 
hjemme. Der er udgangsforbud undtagen i forbindelse med indkøb og 
lægebesøg. Alle skoler, butikker mv er lukket, bortset fra de samme essentielle 
funktioner som i Danmark. Militæret er sat ind for at sikre lock-down og der 
bruges hårdhændede metoder. 
 
Der er ingen tvivl om, at smittespredningen alligevel vil være stor - især i 
townships, hvor folk bor tæt og mangler både penge og tilstrækkelige 
informationer. Hygiejnestandarden i townships er generelt lav og eksempelvis 
vandhaner deles med hundredvis af andre. Man ser fjernsynsklip dernedefra, 
hvor man kan se, at townships ude i landet endnu ikke er klar over eller forstår, 
hvad der forgår. Det kunne meget vel være tilfældet i Vaalwater township.  
 
Hvordan det vil påvirke ”vores” skoler og projekter vides ikke endnu, men vi 
holder vejret. Måske bliver den fremtidige ønsker om støtte fra fx Davidsonskolen 
helt anderledes end vi forestiller os. Vi holder tæt kontakt til skolerne og følger 
udviklingen dernede nøje.  
 
Og til vores danske læsere og sponsorer: Tak for jeres hjælp og pas på jer selv 
og hinanden. 
 
 
Danna Borg 
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Regnskab 2019 
 
 
 

         

 
 


