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Maderaskolen har i 2013 været rammen om ca. 800 pigers skolegang.  

Heraf var 185 sponsoreret af Verdens Børn, fordelt på 136 

dagskolepiger og 49 kostskolepiger. Derudover har 27 fået støtte til 

videreuddannelse på andre skoler og uddannelsescentre, heraf 3 på 

universitet, 2 i andre videregående uddannelser og resten i mellemskole.  

Verdens Børn prioriterer grunduddannelsen på de 7 år, men ønsker 

også, at de dygtigste børn får en mulighed for at fortsætte i mellemskole, 

hvor det er muligt økonomisk og administrativt.  

Alle de sponsorerede piger 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. 

Blandt de mange børn på skolen udgør dagskolebørnene 60 %, og hvor 

kostskolebørnene får mad på skolen, er det desværre ikke tilfældet med 

dagskolebørnene med undtagelse af de sponsorerede, som faddernes 

betaling sikrer mad. 

 

Det forløbne skoleår 

I år kom børn fra alle klasser på ekskursion til forskellige steder, hvor 

oplevelserne kan koordineres med den teoretiske undervisning 

derhjemme. Disse udflugter er særdeles populære, men desværre er der 

en restgruppe af børn, der ikke kommer med. Det er dem, som ikke kan 

betale for transporten. Denne er et bestandigt problem, idet det er dyrt at 

leje biler til transporten. Dette har også i år på et forældremøde på 

skolen ført til en gentagelse af det ikke realiserbare ønske om en bil til 

skolen. 

 Sportsaktiviteter af mange slags har også i år været udfoldet med stor 

energi, som konkurrencer internt mellem klasserne og med de 

nærliggende skoler ved større stævner. Musik og drama er også meget 

populære aktiviteter, som pigerne udfolder sig i med stort engagement 

og talent. Kunstklubben har også været produktiv med fremstilling af 

malerier og de flotteste julekort. 

I år kunne 40 piger gå til den afsluttende eksamen efter 7. klasse. 

Hermed har de afsluttet deres grunduddannelse, og med disse 7 år på 

Maderaskolen skal de videre i livet. Det er ingen ringe ballast. Skolen 

har givet dem afgørende færdigheder, både fagligt og socialt. Det er 

både med vemod og stolthed, at pigerne forlader skolen. En del vil 

kunne fortsætte i mellemskole, idet mulighederne er blevet bedre end 

tidligere, men det bliver økonomien for den enkelte, der bliver 

afgørende.  

 

I slutningen af juli kom meldingen fra skolen, at markerne var visnet, 

årets kommende afgrøde var væk og folk sultede. For skolen var 

konsekvensen, som for de andre skoler i området, at de måtte lukke 3 

uger før normeret tid, fordi der ikke var mad til børnene eller de voksne. 

Da det er uheldigt at afbryde undervisningen og sende børnene hjem, 

blev bestyrelsen spurgt om muligheden for støtte til mad. Der blev 
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bevilget 5000 kr., som sammen med andre indsamlede 5000 kr. blev 

overført til skolen. Det lykkedes med disse madpenge at gennemføre 

skolens 2. term som planlagt.  

Skolens økonomi bliver med de stigende fødevarepriser og den dyre 

diesel mere og mere anstrengt. Det har været nødvendigt at gå på 

kompromis mht. variation af madens sammensætning, så børnene 

sjældnere får mælk, æg, brød og kød,  men overvejende majsgrød og 

bønner. Diesel skal til for at generatoren kan skaffe lys og holde 

vandpumpen i gang, når den kommunale elforsyning svigter. 

Andre vedligeholdelsesudgifter er også tyngende på budgettet, idet 

opretholdelse af hygiejnen kræver, at vandet er rent, og at vaske- og 

toiletforholdene acceptable. Vandtankene skal jævnligt renses og 

latrinerne tømmes. Latrinerne er gamle, udslidte og for få til de mange 

børn, så det er påtrængende at finde udvej for nye.  

 

Nyanskaffelser til skolen 

Fra Tipsmidlerne fik Madera 15.000 kr. som blev brugt til køb af en stor 

fotokopieringsmaskine, som skulle afløse en gammel nedslidt maskine. 

Skolen producerer meget materiale til brug i undervisningen og er 

således fortsat i stand til at lave sine kopier. 

Sidst på året fik skolen en ”appelsin i turbanen”, idet et generøst firma 

besluttede at donere 35.000 kr. til en legeplads, som skolen gennem 

mange år har ønsket sig. Denne meddelelse vakte naturligvis stor 

glæde,  og der er nu udarbejdet en plan for etableringen. Denne 

omfatter rydning af et større areal på skolen grund, hvorefter der 

indrettes baner for diverse slags boldspil, legeplads for de mindste børn 

samt plads til stille samvær. Arbejdet vil blive udført først i det nye år. 

Et eksperiment  

En soroptimistgruppe, som sponsorerer videreuddannelse for to piger, 

har doneret penge til forbedring af familiernes økonomi. Den enes mor, 

som er enke, har startet en lille genbrugsforretning med salg af brugt tøj. 

Den anden har sammen med sin søster købt et stykke jord, som familien 

dyrker til eget brug og med salg af afgrøder for øje. Erfaringerne fra det 

videre forløb skal vise, om det bliver bæredygtigt. 

 

Fadderne er stabiliteten for skolens funktion 

Maderafadderne har gjort det muligt at skolen har kunnet fungere endnu 

et år, hvor de har betalt for, at 185 piger har fået en god skolegang og 

en tryg hverdag, også takket være motiverede lærere. Yderligere har 20 

piger med støtte fra fadderne fået muligheden for at kunne gå på 

videregående uddannelser. 

De takker her fadderne for deres afgørende støtte, og på vegne af 

børnene, forældrene/værgerne og alle lærerne beder Sr. Elizabeth mig 

sende deres hilsener til jer alle og sige hjertelig tak for, at endnu et år er 

gået godt i Madera. 

Med venlig hilsen 

for Madera Girls og Verdens Børn 

Kirsten Jensen 

Færdige med 7. klasse 

Klar til at flytte fra skolen 

Skolelederen Sr. Elizabeth 

Genbrugsbutik 

Færdige med 7. klasse 


