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KATEMPRIS 2015
År 2015 vil altid stå som et skelsættende år i KATEMPRIS' historie, da dette
var året, hvor skolen blev officielt registreret. D. 12. februar blev KATEMPRIS
godkendt af de tanzanianske myndigheder, og dermed kunne de 52 børn,
som var begyndt på skolen i januar, tage den officielle skoleuniform på.
D. 24. juli blev der holdt officiel indvielsesfest af KATEMPRIS. Denne dato
var også Anne og Brightons 5 års bryllupsdag, for skolen blev undfanget i
forbindelse med deres bryllup. Til festen var der godt 300 gæster med
repræsentanter fra de officielle myndigheder, kirker, NGO'er, foruden
forældrene og personlige venner og familie fra nær og fjern.

1. Børnene med de nye skoleuniformer

Elever og ansatte på KATEMPRIS
Ved skoleårets begyndelse i januar 2015 fik vi 52 børn på skolen, og vi
havde 57 børn (28 piger, 29 drenge), ved skoleårets afslutning i december.
Efter sommerferien begyndte to små piger (vi fokuserer på, at piger får
samme vilkår som drenge!), som er sponsoreret af foreningen SSK. Det har
været en fantastisk gave at opleve deres udvikling fra at have været bange,
lukkede og underernærede børn til at være små solstråler med glade smil i
øjnene, når de kan svare på engelsk på vores spørgsmål.

2. Indvielse d. 24. juli 2015

I januar ansatte vi to nye lærere, hvoraf den ene måtte udskiftes indenfor
den første måned, da han ikke levede op til vores idealer om den gode
relation mellem elever og lærere. Vi lærte heraf; så ved næste ansættelsesrunde skulle alle ansøgere praktisk vise, at de kunne undervise. Dette gave
pote, så vi fik ansat en fantastisk dygtig lærer, som vi er meget glade for.
I november afholdt vi igen en ansættelsesrunde for at have lærere nok til
de kommende fire klassetrin (forventeligt 80 elever) i 2016. Der er nu ansat
5 lærere foruden en assistent til de yngste børn, når de har brug for hjælp
med renlighed m.m. Derudover er der ansat en sekretær, en kok, en medhjælper i køkkenet, en rengøringsassistent og tre vagtmænd… foruden de
ca. 25 mænd der kan ansættes midlertidigt i forbindelse med byggeriet!
KATEMPRIS har også taget imod volontører og praktikanter. Fra januar til
marts havde vi en praktikant fra en af de lokale undervisningsinstitutioner.
Derudover havde vi fire volontører fra Tyskland og to fra Danmark, som var
der imellem tre og seks måneder. Vi er meget taknemmelige for vores
volontører, som er med til at give skolen et internationalt præg, samtidig
med at vi kan være med til at udvide de europæiske unges horisonter.

3. Matematik gennem leg og spil

4. Legepladsen!

Bidrag udefra
Uden den moralske og finansielle støtte fra Danmark og Tyskland ville
KATEMPRIS aldrig have nået det niveau, som vi kan tilbyde. Fra de to
støtteforeninger, SSK (Støt Skoleprojektet KATEMPRIS, Danmark) og
HelpKatempris (Tyskland), har vi modtaget midler, så vi blandt andet kunne:
i)
udvide vores legeplads med to niveauer
ii) indkøbe skolebøger, så hver elev har sin egen bog i alle fag
5. Nye skolebøger

iii)
iv)
v)

jævne en af bakkeskråningerne, så der er en fodboldbane
købe miljørigtige "komfurer", så der bruges mindre brændsel
bygge en ny blok med to klasseværelser med indbygget 15,000 l.
vandtank i det ene hjørne af fundamentet
Derudover er der blevet doneret skolemøbler, reoler, bøger, computere,
white boards, papirvarer, legetøj, loftsplader, træ og skruer til montering af
loftsplader, m.m., som står opbevaret i en lade og venter på at blive sendt
med en container til Tanzania. Vi forventer, at det kan lade sig gøre tidlligt i
2016, så børnene også kan blive undervist, når det regner… for det kan de
ikke uden de lydisolerende loftsplader!

6. De nye klasselokaler

Tak til alle jer, der har været med til at bidrage på den ene eller anden
måde. Hvert bidrag gør en forskel og er medvirkende til, at vi kan tilbyde
kvalitetsuddannelse for børnene i Karagwe med lige vilkår for piger og
drenge.
Planer for 2016
På KATEMPRIS lægger vi vægt på, at der foregår læring i alle rum; også i
dining hall. Her opbygges elevernes sociale kompetencer, foruden at der
foregår meget indirekte læring: Alle hjælper med borddækning (i hold, hvor
engelske forholdsord bliver brugt i praksis, når placeringen beskrives) og
oprydning. Nogle danske arkitekter har tegnet KATEMPRIS' nye dining hall,
hvilket bliver det kommende års byggeprojekt. Arkitekterne har formået at
matche byggestil, den lokale geografi og vores ønsker til en dining hall
uden at det bliver så dyrt et projekt, at vi ikke kan gå i gang med det.

7. IT i undervisningen

Kommentarer og historier

"Børnene spiser jo bedre end derhjemme" sagde en af de kommende

forældre, da han blev vist ind i vores dining hall og hørte madplanen. Og ja,
der lægges vægt på varieret og ernæringsrigtig kost. Børnene sidder ved 8personers borde, hvor de spiser sammen med en voksen. De skal spise op
og drikke deres vand, før de må gå ud og lege!

8. Værs'go!

"Nej, hvor godt… børnene bliver med sikkerhed rigtig gode til matematik!"

Sådan lød kommentaren fra en fysioterapeut, efter han havde hørt, at
eleverne fra 1. klasse og opefter skal spise deres frokost med kniv og gaffel.
På denne måde kan vi øve elevernes koordination, foruden at der er
kommunikationen mellem højre og venstre hjernehalvdel – og dette er
grundlæggende for at kunne lære matematik.

"Bare vores secondary school elever var lige så gode til engelsk som
børnene på KATEMPRIS" udbrød en besøgende, som er lærer på en af

bedste secondary privatskoler i Karagwe. Og det er rigtigt, at børnene på
KATEMPRIS er gode til engelsk… men vi er også meget konsekvente
omkring, at de kun skal snakke engelsk: Også når de sidder i dining hall
eller er på legepladsen.

9. Efter frokost børstes der tænder

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.

TAK

10. Tak, fordi I er med til at gøre
vores drøm om kvalitetsuddannelse i
Karagwe til virkelighed!

