Nyhedsbrev 15.9.2014
Der var stor glæde og stolthed i Karagwe da KATEMPRIS d. 15.
august kunne byde de første 12 elever velkommen til skolen.
Allerede efter 2 uger, var elevtallet steget til 16.
Et stort TIL LYKKE til Karagwe, KATEMPRIS, Anne og Brighton fra
SSK.
Skolebygningerne er meget smukke og danner en god ramme for
den undervisning, som ledelse og lærer ønsker at møde eleverne
med, nemlig en pædagogik, der udvikler tillidsfulde, selvstændige, kreative og ansvarlige børn.
KATEMPRIS består nu af tre klasselokaler, en spisesal/kantine, administrationslokaler samt
toiletbygninger for piger og drenge. Toiletbygningen til pigerne er doneret af Skivehus Rotary Klub
Inventaret til klasselokalerne og kantine er indsamlet af SSK og fremsendt med container.
SSK har desuden støttet med økonomiske midler til den ottekantede bygning.
Derudover er der opstillet en legeborg og pt. er en legeplads under udførelse for midler skænket af
LEGO Medarbejdernes Jubilæumsfond.
Som nævnt er skolen nu
godt i gang, men der er lang
vej før udførelsen af hele
skoleprojektet er
tilendebragt om ca. 6-7 år.
Skolebyggeriet er afhængigt
af gode menneskers hjælp.
SSK vil fortsat arbejde for at
indsamle økonomiske
midler, dels ved
medlemskontingent,
donationer fra private,
foreninger og fonde samt afholdelse af forskellige arrangementer.
Således planlægges i øjeblikket en Høstbod ved høstgudstjenesten i Sejs-Svejbæk kirke d. 28.
september kl. 10.30. Der vil være mulighed for at købe mad, kaffe og kage samt handle i boden,
hvor der vil være mange spændende ting. Desuden er der også amerikansk lotteri med mange flotte
gevinster. Det indsamlede beløb går ubeskåret til KATEMPRIS.
I skal være meget velkomne til at deltage i arrangementet.
Som ovenfor nævnt har KATEMPRIS fået god støtte fra Rotary. I øjeblikket arbejder Skivehus
Rotary Klub hårdt for at skaffe så mange penge som muligt, da det beløb, de kan samle, kan blive
tildelt yderligere støttekroner fra landsforeningen og den internationale Rotary. Således vil en
pengegave til SSK kunne vokse yderligere, da SSK støtter op om Skivehus Rotary projektet og
donerer penge hertil.
Støtteforeningens bankkonto er 7171–1343567.
Det er også muligt at SWIPP´e gavebeløb til Katempris på Mobil 23 24 66 07.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for SSK

