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KATEMPRIS 2016
Året 2016 var et år, hvor KATEMPRIS og Kagera Regionen var i naturens
vold. I en periode på seks måneder så vi ikke en dråbe regn, og området er
stadig præget af tørke og hungersnød, da de sidste to regntider har været
for korte og med alt for lidt vand. På KATEMPRIS var vi nødt til at købe
vand. I september blev vi desuden ramt at et jordskælv målt til 5,7 på
Richter-skalaen. Distriktet her har aldrig tidligere været ramt at jordskælv.
Vandmanglen og jordskælvet har været hårde ved KATEMPRIS' økonomi, da
der ikke var taget højde for dette i budgettet.
Men glæderne og de positive tiltag opvejer heldigvis de hårde tider.

1. Fra en tankvogn bliver der leveret
15,000 liter vand til skolen.

Elever og ansatte på KATEMPRIS
Ved skoleårets begyndelse i januar 2016 fik vi 82 børn på skolen, og vi
havde 85 børn (39 piger, 46 drenge), ved skoleårets afslutning i december.
Antallet af elever med sponsorer fra Danmark og Tyskland er vokset til 8
(4 piger og 4 drenge) i alderen 4 til 7 år fordelt mellem pre-primary I til 1.
klasse.
Ved skoleårets slutning havde vi 5 lærere ansatte foruden en barselsvikar
og en lærer, der arbejdede frivilligt. Ham har vi ansat i 2017 foruden
endnu en lærer, så vi nu er oppe på 7 lærere. Derudover er der ansat en
sekretær, en med-hjælper til de yngste børn, to kokke, to medhjælpere i
køkkenet, en rengøringsassistent, en skolebuschauffør, en medhjælper i
bussen (foruden at han tager sig af ude-områderne)… foruden de ca. 30
mænd der er midlertidigt ansat i forbindelse med byggeriet af et
klasseværelse, vandtank og soveafdeling!
KATEMPRIS har også taget imod volontører og praktikanter. Fra januar til
marts havde vi to praktikanter fra lokale undervisningsinstitutioner og
endnu en fra september til december. Derudover havde vi fire volontører
fra Tyskland, tre fra Danmark og to fra Sverige, 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.

2. Undervisning i det fri

3. Volontør Janin underviser i IT

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)
bygge en ny blok med to klasseværelser med indbygget 15,000 l.
vandtank i det ene hjørne af fundamentet (færdiggjort i januar
2016). Klasselokalerne er vores midlertidige dining hall.
ii) indkøbe skolebøger, så hver elev har sin egen bog i alle fag
iii) færdiggøre fodboldbanen med stendige og hegn mod dalen
foruden to fodboldmål (påbegyndt i 2014 per håndkraft og
færdiggøres i januar 2017)
4. Volontør Erik bruger Newméro
brikkerne til at undervise i matematik

iv)

købe miljørigtige "komfurer", så der bruges mindre brændsel
(bestilt i 2015 og modtaget i 2016)
v) bygge endnu et nyt klasseværelse (færdiggøres i januar 2017)
vi) bygge 6 soverum foruden to toiletter i en soveafdeling
(færdiggøres forventeligt i april 2017)
vii) bygge en vandtank med kapacitet på 140,000 liter i fundamentet
på soveafdelingen
Derudover er der blevet doneret skolemøbler, reoler, bøger, computere,
white boards, papirvarer, legetøj, loftsplader, træ og skruer til montering af
loftsplader, m.m., som har ståret opbevaret i en lade, men som i november
blev sendt af sted. Containeren forventer vi ankommer til KATEMPRIS i
slutningen af januar/begyndelsen af februar 2017.

5. Det nye klasseværelse er næsten
færdigt.

I maj 2016 kunne vi ved hjælp af et lån købe en mindre bus (Toyota
Coaster) til skolen, som siden har været indsat som skolebus. Det var en
stor dag for børnene, da de kunne køre til skole i deres egen bus med navn
på siden og lys på taget.
Byggeplaner for 2017
Soveafdelingen med den indbyggede vandtank skal færdiggøres. Vi
forventer at kunne modtage de første kostskoleelver efter påske.
Efterspørgslen på en kostafdeling var større end forventet, og det er
grunden til, at vi besluttede at udvide på dette område tidligere end
planlagt.

6. Den nye skolebus

Med flere og flere elever på skolen kan det dobbelte klasseværelse ikke
rumme os alle til spisetid. Hvis vi får finansieringen på plads, går vi i gang
med at bygge en dining hall med plads til 350 spisende. Dining hall er på
KATEMPRIS et vigtigt læringsrum, hvor elevernes sociale kompetencer og
konversations engelsk opøves.
I fundamentet af denne dining hall skal der også bygges en vandtank, så vi
kan forsøge at sikre vandbehovet på skolen. De indbyggede vandtanke er
også en måde at udnytte det fald som er på grunden, hvor der er en
højdeforskel 8-10 meter fra den ene ende af bygningen til den anden.

7. Vandtanken i fundamentet på
soveafdelingen.

Opstarten i 2017
De første dage i de nye skoleår har været lidt turbulente, da det nye
klasseværelse endnu ikke er helt færdigt, og da antallet af stole og borde
ikke helt rækker… så skolemøblerne fra Danmark er ventede med længsel.
 Vi har været så heldige at have modtaget 26 nye elever i løbet af de
første 10 dage, men desværre har vi også mistet 16 af vores elever fra
sidste år – primært pga. forflytninger af forældrene. Fire volontører fra
Danmark og to fra Tyskland er med til at gøre introduktionen til KATEMPRIS
mere legende for de nye børn.

8. De nye klasseværelser fra
januar 2016 som dining hall.

Til hele vores bagland i Danmark og Tyskland skal der lyde en dybfølt tak
for den uvurderlige støtte og opbakning som vi også i 2016 har fået. Tak for
at I er der både i de hårde tider og til de glade begivenheder. 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.
Tak for samarbejdet i 2016. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017.
Mange taknemmelige hilsner fra
Anne og Brighton Juel Katabaro

9. Matematikundervisning i 1. klasse

har mange vi gerne vil takke.

Vi vil gerne sige mange tak til:
Skivehus Rotary Klub,
Lillerød Rotary Klub
SCAN Global Logistics

for

indkøb af containeren og transport af containeren

Containeren er fyldt med rigtig mange meget gode sager. Tak til:















Højgårdskolen i Herning
Sejs Skole
VUC Århus
AS3
LEO KLUB, Århus
AS3
Sejs Skole
LEO KLUB, Århus
Troldtekt
STARK
LEO KLUB, Århus
LEGO Charity
VIA University i Viborg
Private glade givere

for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for
for

skoleborde og stole
skoleborde og stole
skoleborde
skoleborde og stole
reoler
hvide tavler på hjul
bærbare computere
skrivematerialer og hæfter
lydisolerende loftsplader
forskallingsbrædder til montering af loftspladerne
masser af spil og legesager
kasser med LEGO- og DUPLO- klodser
masser af skolebøger på engelsk
fodboldmål, fodbolde og fodboldtøj

Der er nu hegn omkring fodboldbanen samt et stendige til at holde på jorden. Tak for støtten dertil
fra:
 LEGO medarbejdernes Jubilæumslegat med 24.200 kr. til fodboldbanen
Vandtankene i fundamentet af den kommende soveafdeling er primært sponsoreret af
 Skivehus Rotary Klub
 Lillerød Rotary Klub
Tak til alle private givere som gennem SSK i Danmark og HK i Tyskland gør det muligt at bygge det
nye klasseværelse og soveafdelingen.
Tak til SSK bestyrelsen (Dorrit Hansen, Bent Juel Jensen, Astrid Dige Andersen, Grethe Svendsen og
Birger Juel Jensen), Erik Schleicher og Lasse Buhl Jørgensen for jeres utrættelige arbejde for at
støtte KATEMPRIS, så børnene kan få de bedst mulige betingelser for at lære.

