SSK - Årsberetning 2016/17
Skal jeg med få ord beskrive, hvad der er sket i SSK/KATEMPRIS gennem det
seneste år må det blive:
Nye bygninger
Tørke og jordskælv
Glade elever og lærere
Container
God offervilje
Flittige hænder.
Lad os gå et spadestik dybere i begivenhederne:
Skolebyggeriet skrider frem efter planerne, dog med nødvendige justeringer
undervejs.
Bygningen af den store dining hall er forsinket/udskudt. Forhåbentlig kan
byggeriet snart påbegyndes, da det med elevtilgangen efterhånden er svært at
rumme alle elever og personale til spisning samtidig.
Indtil dining-hallen står færdig anvendes de to klasselokaler opført i 2015 stadig
som spisesal.
Derfor blev endnu et klasseværelse bygget og stod klar til ibrugtagning her i
januar/februar.
For at holde på de ældste elever og for at have et større opland at rekruttere
elever fra, er bygningen af en soveafdeling påbegyndt. Bygningen forventes
færdig sidst på foråret i år.
Under soveafsnittet er bygget en stor vandtank, som kan rumme 140.000 l vand.
Så må vi håbe at regnen falder og afløser den lange tørkeperiode.
Den anlagte fodboldbane er blevet udvidet og indhegnet samt sikret mod
jordskred med en stenmur.
Foruden nybyggeriet har det været nødvendigt at foretage reparationer af
eksisterende bygninger efter et jordskælv.
Lidt mere interessant er det, hvad der foregår inde i bygningerne.
Elevantallet er nu over 100, fordelt ligeligt på begge køn.
8 elever bliver sponsoreret af SSK og vore tyske venner, Help Katempris.
Eleverne bliver undervist af 7 lærere samt to medhjælpere til de yngste børn.
Desuden har et skiftende antal volontører og praktikanter bidraget i
undervisningen.

Af billederne Bent senere vil vise, fremgår det tydeligt, at der er tale om en flok
glade og livlige børn, der elsker at lære, lege og spille fodbold.
Et godt læringsmiljø bliver stadig vægtet meget højt.
At få et projekt af denne størrelse til at lykkes og fungere i hverdagen kræver et
stort personale. Det være sig administration, køkkenpersonale, rengøringsstab,
skolebuschauffører, i alt ca. 25 personer.
Dertil kommer et byggemandskab af varierende størrelse, når der nybygges.
Foruden den daglige ledelse har Katempris en skolebestyrelse,
som er bredt sammensat af repræsentanter for lærere, forældre,
uddannelsesområdet, skole-kvalitet-kontrolområdet, uddannelsesinstitutioner
og NGO foruden Anne og Brighton.
Anne beskriver den som en stærk bestyrelse, der arbejder for at KATEMPRIS
kan blive den bedste skole i Karagwe.
SSK arbejder til stadighed med at støtte skoleprojektet, økonomisk såvel som
moralsk.
Sidste år på generalforsamlingen hørte vi om Skivehus Rotary Klubs Global
Grant ansøgning. Det mislykkedes desværre at få ansøgningen igennem grundet
nye regler.
De allerede indsamlede penge er dog blevet omsat efter hensigten.
En container er nået frem til skolen, indeholdende over 150 skoleborde og
-stole, reoler, tavler, computere, skrivematerialer, lydisolerende loftsplader,
forskallingsbrædder, spil og legesager, LEGO- og DUBLO-klodser, fodbolde og
fodboldtøj, foruden masser af engelsksprogede skolebøger.
Det har været et stort arbejde at indsamle tingene og pakke dem forsvarligt til
forsendelse i containeren. Tak til alle, der har givet en hjælpende hånd i form af
donationer, afhentning samt pakning.
Igen i år fik vi lov til at have en bod ved høstgudstjenesten i Sejs/Svejbæk Kirke.
Det blev en særlig god oplevelse, da vi havde den glæde, at Anne kunne deltage
med nyt fra skolen og spændende varer til boderne, da hun var på besøg i
Danmark.
Lynghjælperne var igen i år aktive og hjælpsomme, ligesom mange donerede af
høstens afgrøder, eller hjemmegjorte håndarbejder.
Tak til jer alle.
Høstboden gav et flot overskud.

SSK har planer om ind imellem, at deltage i et kunst og loppemarked på Odense
Havn.
Markederne bliver afviklet hver søndag fra medio marts til medio oktober.
Der må sælges brugte effekter, kunsthåndværk og kunst (fra egen hånd) i
boderne.
Frivillige organisationer tilbydes gratis stadeplads mod skiltning af, hvad
overskuddet går til.
Har I, eller kender I nogen, som har noget liggende, der vil egne sig til salg i en
sådan bod, kan I kontakte en fra SSK´s bestyrelse.
Under sit korte besøg i Danmark, nåede Anne at holde adskillige foredrag og
møder.
Det har resulteret i flere donationer. Tak for det!
Også tak til de trofaste medlemmer af SSK, for såvel kontingent som for faste
skolepengedonationer.
Der er nu tilmeldt 104 medlemmer til SSK.
Facebook-gruppen er p.t. på 313.
Vi håber at nogle fra denne gruppe også vil melde sig ind i foreningen.
Beretningen overdrages til dirigenten til fælles debat.

