Kære medlemmmer af SSK samt gavegivere til skolen.
Netop hjemkommet fra en 14 dages tur til Tanzania kan jeg fortælle, at KATEMPRIS er kommet godt i gang med det nye skoleår,
som i Tanzania starter i januar.
Der er lige nu indskrevet 53 elever fordelt med 22 i 1. klasse og de øvrige i en børnehaveklasse og en førbørnehaveklasse. Der er
ansat 3 lærere, en pædagogmedhjælper, personale til kontor, madlavning, rengøring og nattevagt. Børnene bliver transporteret til
og fra skolen i to mindre skolebusser.
Det er en dejlig fornemmelse at gå rundt på skolen nu, hvor der høres sang og undervisning og glade børnestemmer. Og det er ret
fantastisk at opleve alt det, der er sket siden grundstenen til det oktave hus blev sat i begyndelsen af juni. Altså for kun godt et
halvt år siden!
Torsdag den 12. februar fik de meddelelsen om, at godkendelsen som skole i Tanzania nu var underskrevet og forsynet med de
stempler, der sig hør og bør. Det var en stor begivenhed, som om fredagen blev fejret med, at eleverne for første gang fik deres
skoleuniformer på.
Legeplads i tre niveauer.

Skoleuniformerne prøves for første gang.

Som vi nævnte i julebrevet, så var det ved at være tid til kontingentindbetaling for 2015. Det er der mange, der har gjort nu,
men der er også nogle, der sikkert blot har glemt at få betalt. Kontingentet er stadig 150 kr. for enkeltmedlemmer, 250 kr. for
en husstand og 500 kr. for en forening eller firma. Kontonummeret er: Reg.nr.:7171 Kontonr.: 1343567.
Vi ser frem til din/jeres indbetaling, idet der stadig er stort behov for støtte til byggeri og undervisningsmaterialer til
kvalitetsuddannelsen på KATEMPRIS. Bl.a. er der (i 2015) behov for at bygge en spisesal, som kan rumme alle eleverne, når der i
2016 kommer et klassetrin mere til.

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 24. marts. Indkaldelse med dagsorden fremsendes i begyndelsen af marts.
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