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Det forløbne skoleår. 
Det totale elevantal var 670. Heraf var 219 sponsorerede og fordelt på 
144 dagskolepiger, 51 kostskolepiger og 24 i videreuddannelser på 
andre skoler de fleste i mellemskole. Antallet af kostskolepiger er i år 
steget, hvilket giver flere piger fra meget svage hjem mulighed for at 
koncentrere sig om skolearbejdet.    
Alle pigerne har, ifølge vores kontrakt med skolen, som altid, modtaget 
undervisning og fået skolematerialer, skoleuniform, lægecheck, 
morgenmad og frokost. Kostskolepigerne har derudover fået alle 
deres måltider på skolen samt logi. 
 
Hvert år har sine udfordringer, og 2011 blev et hårdt år især pga. 
stærkt forhøjede priser på mad, el og diesel. Skolen har heldigvis rent 
vand på grunden, men pumpen krævede dyr diesel.  
Hver af de to første terminer på skolen måtte afkortes, fordi der 
simpelthen ikke længere var råd til mad. Tredje termin, skoleårets 
sidste, var vigtig at gennemføre, da året slutter med eksamen, især for 
P7-pigerne, der skulle afslutte grundskolen for at kunne komme 
videre. Jeg aftalte derfor med skolens leder, Sr. Elizabeth, at hun 
skulle holde mig orienteret om madsituationen. Sidst i oktober var 
”krybben” ved at være tom, så vi valgte at sende det beløb, som 
kunne skaffe tilstrækkelig mad til at gøre skoleåret færdigt. Heldigvis 
har vi en hjælpefond, som kunne betale. Da skolen i denne tredje 
termin var kommet bagud i forhold til læseplanerne, besluttede 
lærerne at gennemføre ekstra undervisning på skoledagene, som i en 
periode blev forlænget. Således nåede skolen i mål, og alle P7-
pigerne gennemførte deres PLE-eksamen (Primary Leaving 
Examinations). Vi havde i år 30 sponsorerede P7-piger til denne 
eksamen. Maderaskolen plejer at levere områdets bedste P7-
eksaminer, så ambitionen om at kunne gøre det samme i år drev 
værket.  
Som en af de eneste skoler i området har Madera PC- arbejde på 
skemaet for pigerne i 5.-7. klasse, Et særdeles populært fag, som 
foregår på VB-donerede PC’er med en IT instruktør betalt af de bedre 
stillede forældre. 
Malariaen, som hvert år hærger, slog i år kraftigt til i anden termin, og 
koster, foruden smertelige sygedage, medicin og transport for flere til 
klinik for behandling. Dette tærede også på skolens budget.  
 
Begivenheder i årets løb 
Trods alle de problemer, der skulle overvindes i løbet af året, står jo 
det helt afgørende, at skolen har været i stand til at fungere for 670 
piger med flest ”almindelige” skoledage med undervisning og alle de 
øvrige aktiviteter, som skolen gennem årene har bygget op for 
pigerne. Takket være faddernes bidrag til de 195 af pigerne samt 
donationer, som vi også er heldige at modtage, muliggøres skolens 
drift, og giver den muligheder, som den slet ikke havde uden 
bidragene fra Verdens børns faddere. 
Først på året modtog skolen en større donation fra Skt. Josef Skole i 
Roskilde, som havde haft et emne om Uganda, med fokus på 
Maderaskolen. Akskens kreative aktiviteter havde skaffet en større 
sum penge. Deraf blev der, til forbedring af skolens undervisning, 
indkøbt en hel del undervisningsmaterialer, div. plancher, verdenskort 
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og andet materiel, som har højnet undervisningen. For pengene har vi 
også kunnet etablere 4 fadderskaber. 
Det er værd at notere, at de bedst stillede forældre til børn på skolen 
har villet vise deres vilje til også at bidrage til skolens forbedring. Dette 
har de gjort ved at bekoste renovering af skolens baderum til pigerne. 
 
Som noget nyt i år fik hvert barn en ”attendance book”, hvor det bl.a. 
noteres, hvornår barnet starter i skolen efter hver termin. Det har 
hjulpet på det problem, som skolen altid har haft med at få børnene 
tilbage til skolen efter ferierne.  
Lærernes forhold inklusive lønninger har i mange år ladet meget 
tilbage at ønske. Dette år har lærere over hele landet strejket fredeligt 
for højere lønninger. De fik langt under det, som de havde ønsket, 
men ganske små lønstigninger kommer der ud af det fra næste 
sommer. Strejken og den stramme økonomi betød, at eleverne i år 
ikke kom på ekskursioner. I stedet fik de pakker med opgaver i de 
forskellige fag med hjem til sjov og nyttig beskæftigelse i ferierne. 
 
Som et bidrag til lærernes dårlige boliger fik vi, med bidrag fra 
Tipsmidler, suppleret med penge fra en anden fond, mulighed for at 
bygge et hus til en lærerfamilie (se artikel i blad 3-2011) til erstatning 
for et næsten sammenfaldet hus. 
Som altid har sportsaktiviteter været udfoldet med konkurrencer internt 
mellem klasserne og med de nærliggende skoler i atletik, fodbold, 
volley- og netball, ligesom undervisning i drama, dans og musik samt 
debat i diverse dialogklubber er gennemført for pigerne. 
 
Kommende udfordringer 
Ingen tvivl om at de høje priser på levnedsmidler, diesel og el fortsat 
vil være skolens største problemer. Vi vil derfor løbende ”samle ind” til 
supplering af skolens økonomi. Som en anden konsekvens heraf har 
mange af børnenes familier også meget svært ved at klare sig. De er 
således ikke i stand til at give børnene en rimelig nærende kost, 
forsyne dem med visse supplerende skolematerialer eller give dem 
helt fornødne ting som sæbe, sko mv. Vi vil derfor også her forsøge at 
bidrage med støtte til de mest trængte familier. 
 
Afsluttende hilsen 
I skolelederen Sr. Elizabeths årsrapport anfører hun, at skolens 
bygninger stort set er i god stand, det vigtige vandsystem samt 
generatoren er fuldt funktionsdygtige, og lærerne er glade for at 
arbejde på en skole, der giver meget bedre muligheder for en varieret 
undervisning end langt de fleste andre grundskoler. En af lærerne har 
i et nyligt brev udtrykt, at sponsorprogrammet på skolen igen i år har 
haft stor succes med udvikling af pigerne gennem undervisningen og 
alle aktiviteterne. 
De vil derfor på vegne af forældrene/værgerne og alle lærerne takke 
for hjælpen fra de danske faddere, ligesom Sr. Elizabeth beder mig 
hilse alle fadderne og sige af hjertet tak for den gavmilde og 
afgørende støtte til skolen! 
 
 
Med venlig hilsen, 
for Madera Girls og Verdens Børn 
Kirsten Jensen 
 
Det nuværende antal fadderskaber på Madera er et passende antal. Skal vi 

kunne opretholde det, er der dog stadig 

brug for nye faddere til erstatning for faddere, som stopper. Vi får oftest nye 

faddere, fordi familie, venner og kolleger har fortalt om VERDENS BØRN. 
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