
                                                                                                                               
 

  

 

Laboratorieudstyr til Lushoto Secondary School – Tanzania.          

Der ansøges om: 

4.800,-  kr. til indkøb af laboratorieudstyr til fysik- og kemilokaler.   

Skolens inspektør Yona Ndekirwa har sendt liste over det nødvendigste udstyr. Dette vil kunne indkøbes 

lokalt i Tanzania. Den samlede Liste vedlægges.  

Om Lushoto Secondary School: 

Lushoto Secondary School er en Governmental skole med ca. 600 dagelever, både piger og drenge.  

Skolen modtager lærerstuderende i perioder af 6- 8 uger.  

I 2014 har skolen modtaget frivillige lærere fra USA, der hjælper med at udbrede viden om brug af 

computere samt afvikling af timer med fysik, kemi og biologi.  

 

Vi har med stor fornøjelse fulgt skolen igennem en årrække.  

Fra os har skolen modtaget en del skolemøbler, de har modtaget mange computere og en del andet udstyr.  

Vi har besøgt skolen flere gange og har med glæde set, hvordan skolen udviser stor respekt omkring det 

modtagne udstyr.  

Inden skolen kunne modtage computere, måtte de indlægge strøm. De har bygget og indrettet lokaler til 

undervisning i computerbrug. Der er gennemført regler vedr. brug af computerrummet m.m.  

Vi har kun ros til samarbejdet.  

 

Undervisningen på skolen – praktiske tiltag.   

Fysik, kemi og biologi er blevet obligatoriske fag i secondary skoler. Skolerne mangler dog generelt udstyr til 

at kunne bibringe eleverne praktiske færdigheder i disse fag.  

Lushoto Secondary School sender sine lærere på efter-uddannelse i disse fag og har en lærestab, der kan 

håndtere undervisningen.  

En del elever har været i stand til at bruge deres eksamen fra Lushoto Secondary School til at starte 

uddannelser i sundhedssektoren m.m.  

Skolen har på nuværende tidspunkt 1 laboratorium, 2 nye lokaler er under opbygning.  

De mangler: 

- Diverse udstyr  

- Kemikalier  

- Plancher – undervisningsbøger m.m.  
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Skolen låner udstyr fra en anden secondary skole – men de har samme problemer med, at der er for lidt 

udstyr.  

Hvordan kan nævnte udstyr gavne skolen og lokalsamfundet:  

Lushoto Secondary School er eneste skole i området med strøm og computere. Lushoto Secondary skole er 

centrum for hjælp til 3 andre skoler i lokalområdet mht : Fotokopiering , basal computerviden, brug af 

internet m.m. 

Mere udstyr til Lushoto Secondary School vil give en afsmittende effekt til øvrige skoler i form af mere 

kvalificeret samarbejde.  

At give unge i området mulighed for at lære fysik, kemi og biologi vil øge deres muligheder for at søge ind til 

sundhedsfaglige uddannelser.  

 

Hvorfor netop Lushoto Secondary School 

Østafrikas Venner har valgt at have et tæt samarbejde til et mindre antal projekter. Vi har valgt at støtte de 

skoler, hospitaler m.m. hvor vi oplever, at hjælpen også kommer lokalbefolkningen tilgode.  

Det er en vigtig faktor for os, at vi har det fine samarbejde med inspektøren Yona Ndekirwa  og at vi tydeligt 

kan følge, at skolen udvikler sig.  

På hjemmesiden www.marafiki.dk under projekter findes små videoklip optaget på Lushoto Secondary 

School 2015.  

Det er vores håb at vi vil få indsamlet nævnte beløb, sådan at vi kan hjælpe skolen med at udvide deres 

laboratorieundervisning i de nye lokaler.  

 

På hele bestyrelsens vegne  

Tommy Lading 

Østafrikas Venner 

26-04-2017 

Mail : mail@marafiki.dk  

Mobil : 52745664  
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