Årsberetning SSK 2015/16
Den største mærkedag for KATEMPRIS i 2015 og dermed også for SSK var skolens indvielse d.
24. juli.
Bestyrelsen var inviteret til at deltage i festlighederne omkring skolens indvielse. Bent tog af sted til
Tanzania og repræsenterede SSK, men først og fremmest deltog han som Annes far.
I anledning af indvielsen sendte SSK som gave et stort væg-ur, som skal hænge i oktavhuset, samt
en skibsklokke. Klokken kan høres i hele skoleområdet og kalder nu til samling mange gange
daglig.
Bent vil senere i aften fortælle om indvielsen og vise billeder derfra.
Billederne vil også vise, hvordan skolebyggeriet skrider frem, og hvordan udenomsarealerne bliver
bedre og bedre planerede og udnyttet til sportspladser og legearealer.
To klasseværelser er netop færdigbyggede, i første omgang uden skillevæg, da de indtil videre
bliver brugt som spisesal.
Derved bliver det muligt at bruge oktavrummet som et stort klasselokale, som var dets oprindelige
formål.
Senere på året håber man på at påbegynde et meget spændende byggeri af den endelige dining hall.
Dining hallen skal kunne rumme 350 spisende.
Det er et meget vigtigt princip for skolens ledelse, at alle elever, lærere og andet personale spiser
sammen hver dag.
På sigt er det meningen at udleje bygningen til store fester fx bryllupper, og derved få indtægter til
skolen.
Tegningerne af det flotte byggeri ses i baggrunden.
Skolen tæller i dag 87 elever fordelt på 11 i Baby Class, 11 i PP I,
22 i PP II, 19 i Std.1 og 24 i Std.2.
Kønsfordelingen er næsten jævn med 39 piger og 48 drenge.
Der er ansat 5 lærere, 1 nursery assistent samt en sekretær.
Desuden er der ansat 3 køkkenpersonel, 1 rengøringsassistent samt 3 vagtmænd.
Efter behov hyres et par medarbejdere til andet forefaldende arbejde.
Derudover er der løbende tilknyttet et antal volontører fra Danmark, Sverige og Tyskland. For
øjeblikket er de 3.
I forbindelse med byggeriet var der omkring 20-25 bygge-medarbejdere.
Ved generalforsamlingen sidste år orienterede vi om, at der fremover ville blive sat fokus på det
punkt i formålsparagraffen, som lyder:
Give børn fra økonomisk svagt stillede familier mulighed for at modtage undervisning.
Dette arbejde er lykkedes godt.
SSK og vores tyske ”søsterforening” betaler nu skolepenge til i alt 4 elever.
To af eleverne er finansieret af tyske familier og andre to elever af faste donationer fra SSK´s
medlemmer.
Pt. er skolen ved at finde endnu et barn for SSK, som bestyrelsen sponsorerer.
Også HelpKatempris i Tyskland vil tegne endnu et sponsorat.
Vi overvejer, om vi måske skal tegne halve sponsorships, så vi for de samme penge kan hjælpe to
elever, som måske allerede går på skolen.
Det sker nemlig, at familien til en elev, som går på skolen og er meget glad for det, ikke kan finde
de nødvendige skolepenge, og eleven må derfor stoppe skolegangen.
Det er ikke til at bære at tænke på.
Vi vil gerne drøfte denne mulighed med jer senere i aften.
Vi håber at økonomien det kommende år giver mulighed for at støtte endnu flere elever, enten med
et helt eller et halvt sponsorat.

Har du et ønske om, at støtte en elev eller give penge til undervisningsmaterialer, kan donationen
indbetales på foreningens konto. Indbetalingen påtegnes: skolepenge.
Skolen begynder først at søge efter et barn, når der foreligger et sponsorat.
Kirkens organisation bliver ofte brugt til at spotte de udsatte børn, da præster og evangelister har
mest viden om disse børn.
Får skolen melding om en mulig kandidat til et sponsorat tager en lærer og en fra ledelsen på besøg
hos barnet. Derefter afgøres det, om barnet har potentialet til at få noget ud af skolegangen på
KATEMPRIS og om de hjemlige forhold opfylder kravene til et sponsorat.
Aktuelt Har Anne lige besøgt to mulige kommende elever.
Lidt om nogle af de sponsorerede elevers baggrund:
Vaines er 7 år og går i PP II
Hun kommer fra et hjem i opløsning. Faderen er alkoholiseret, moderen er rejst, så Vaines bor hos
en farbror. En ældre søster bor stadig hos faderen og dennes nye kone, som er 22 år og har to små
børn med faderen, en storebror bor hos farmor og en yngre søster tog moderen med.
Vaines går nu på KATEMPRIS og trives godt. Hun har hurtigt samlet det engelske op og er fagligt
flot med.
Asifiwe er kun 4 år og går i PP I. Hendes far forlod hende og moderen, som var gravid med sit
andet barn. Asifiwe blev efterladt hos en nabo, da moderen ikke længere kunne betale huslejen og
derfor med sin lille baby på ryggen vandrede ud for at finde sin bedstemor. Bedstemoderen kunne
fortælle om, at de havde en tante, som bor i Kayanga. Asifiwes mor finder tanten og efter 3
måneder hos naboen kan Asifiwe nu hentes til Kayanga. Allerede dagen efter kommer hun til
KATEMPRIS. Hun er forhutlet, fejlernæret, har sår på store dele af kroppen og et bange blik i
øjnene. Hun taler kun sit lokale sprog, så der forelå en kæmpe opgave for skolen.
I dag kan Anne fortælle, at Asifiwe ikke er til at genkende. Hun stråler af glæde i øjnene og har et
kæmpe smil på læberne. De første sætninger på engelsk er begyndt at komme, så der skal nok blive
en god elev ud af hende.
I årsberetningen fra KATEMPRIS fortæller Anne en lille historie, der viser, at eleverne er glade for
at gå i skole hos dem:
I bussen på vej fra Bukoba til Karagwe sidder en af vores elever med sin mor.
De har været væk et par uger, og da bussen kører forbi KATEMPRIS meddeler Doricas, at der er
hendes skole – nu vil hun af bussen.
Da dette ikke kan lade sig gøre, begynder hun at græde og råbe, så hele bussen kan høre hende. De
andre passagerer undrede sig over, hvilken skole KATEMPRIS er, når eleverne så gerne vil gå i
skole.
Det er dejligt og tiltrængt, at SSK, og dermed også jer, kan gøre en forskel for disse børn.
Mange af medlemmerne i SSK har indbetalt pengegaver. En privat donation på 100.000 kr. gjorde
det muligt at bygge de 2 nye klasseværelser færdig til ibrugtagning ved skoleårets start i januar.
Lillerød Rotary har også i år støttet Global Grant ansøgningen fra Skivehus Rotary med 10.000 kr.
Vi er dybt taknemmelige for alle disse gaver.
I SSK har vi i det forløbne år arbejdet med forskellige tiltag for at samle penge til KATEMPRIS.
I forbindelse med Sejs-Svejbæk Kirkes høstgudstjeneste d. 27. september havde SSK igen i år i
samarbejde med Lynghjælperne et arrangement med forskellige boder.
Mange kirkegængere donerede af høstens gaver i form af frugt, marmelade, kranse mm. Og der
blev handlet flittigt i boderne.

Ligeledes var der skænket mange fine præmier til vores lotteri fra private og foreninger i byen..
SSK siger tak for gaver, støtte samt Lynghjælpernes flittige hænder.
Arrangementet gav et flot overskud på godt 10.000 kr.
Pengene blev brugt til den indvendige vandtank i fundamentet under de to nye klasselokaler, som
lige er taget i brug.
Også i Odense har der i samarbejde med 4. Gilde været afholdt et arrangement, hvor vi havde en
salgsbod.
SSK arbejder løbende med at udbrede kendskabet til skoleprojektet KATEMPRIS.
Der er blevet fremstillet flotte badges.
En ny flot folder er udkommet,
Og nyhedsbreve sat på hjemmeside og delt på face book.
Der er indsamlet en del skolematerialer til KATEMPRIS.
Borde, stole og reoler samt loftsplader mm.
Det står alt sammen opmagasineret og afventer afsendelse af container til Tanzania.
Vi vil gerne sige tak til alle bidragyderne, LEO klub Århus, as3, STARK, Troldtek og VUC Århus.
Hvordan det p.t. går med den store donation fra Rotary vil Erik Schleicher kunne fortælle om.

Beretningen overdrages til dirigenten til fælles debat.

