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Hvad er Denmark Lesotho Network
Støtteforeningen Denmark Lesotho Network (DLN) blev stiftet i 2002 af tidligere danske
udviklingsarbejdere i Lesotho og andre gode venner af det lille bjergland i det sydlige Afrika. Foreningen
har til formål at støtte Lesothos NGO’er i deres arbejde for at udvikle civilsamfundet. DLN vil benytte sit
netværk af personer og organisationer i Lesotho til at identificere modtagere af foreningens støtte – og til
at holde øje med, at støtten bliver benyttet efter hensigten. DLN vil udbrede kendskabet til levevilkårene i
Lesotho og søge midler fra fonde, virksomheder og organisationer til konkrete projekter i Lesotho.

Medlemskab af DLN
Enhver, som kan støtte foreningens formål, kan melde sig ind i DLN. Som medlem er man med til at
støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre levevilkårene i landet.
Desuden vil man modtage et elektronisk nyhedsbrev fire gange årligt og blive inviteret til DLNs årlige
generalforsamling. Medlemskontingentet er 100,- kr. om året, og tilmelding sker ved indbetaling på giro
nr.: +01< +1006878< eller ved henvendelse til kasserer Karen Steffensen, tlf.: 97578252, e-mail:
karen.steffensen@mail.dk
Foreningens adresse: Denmark Lesotho Network, c/o Keld Stevnsboe Nielsen, Emilievej 12, 5000
Odense C, e-mail: keld.s.nielsen@kochsgadenet.dk
Hjemmeside: www.lumela.dk

Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling
Generalforsamlingen nærmer sig med hastige skridt. Et af hovedpunkterne i øjeblikket er at forberede
den. Vi tager igen i år til Horsens på Vitus Bering Skolen. Vi håber selvfølgelig, at vi kan blive lige så
mange som sidste år.
Der skal vælges en ny bestyrelse. Vi foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes op til 4. Det vil
kunne sikre en glidende overgang af medlemmer. Der er sikkert mange af foreningens gode kræfter, der
vil være med.

Rejserefusion – hvad kan vi gøre?
Vi har talt om rejserefusion til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Men det er urealistisk i øjeblikket. Det
vil kræve en større kontingentforhøjelse for at kunne sikre, at vi kan holde møder med hinanden. Det vil
svække DLN’s troværdighed. I stedet skal vi tænke i, at lave udvalg med medlemmer, der er i geografisk
nærhed. Nettet giver også langt bedre muligheder end dem, vi bruger i øjeblikket. Vi overvejer i
øjeblikket Groupcare, som er et slags elektronisk mødested for medlemmer.
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Foldere
Vi har fået lavet den danske folder, som er bragt i omløb. Den engelske udgave har vi sat i bero, fordi den
nuværende tekst blot er oversættelse af den danske. En stor del af den, er beskrivelse af Lesotho –
Basotho kender naturligvis oplysningerne om deres eget land i forvejen. Vi påtænker at lave en ny tekst
med en præsentation af Danmark i stedet.
Faktisk er netværket til Lesotho noget spinkelt i øjeblikket. Det er helt sikkert noget vi skal forbedre.

Ansøgninger
Men trods alt har vi fået et par ansøgninger om støtte. LPDCA (Lesotho Preschool and Day Care
Association) havde søgt om penge til deres sædvanlige aktiviteter. Det fandt
Projektidentificeringsgruppen (det ville godt om nogen kunne finde på et lidt mere mundret navn) var
udenfor DLN’s formål. I stedet får LPDCA nogle forslag til ting, de kan søge om (internet-kursus og
børneforum)..
LCCU (Lesotho Child Counselling Unit) vil holde workshop om vold mod børn. Fundraising-gruppen er
blevet bedt om at hjælpe med at skaffe midler.
Chaplin Athletics Development Club (CADC) har bedt om sportsudstyr. Det vil vi prøve at hjælpe dem,
evt. Ved hjælp af en tøjsponsor.
Og så ses vi alle sammen til generalforsamlingen. Vi skal vores netværk endnu stærkere.

Generalforsamlingen vil i år finde sted i Horsens d. 18. september.
Kort præsentation af Ninne Ildvedsen, bestyrelsesmedlem og sekretær i DLN
Fra 1995 til 1997 arbejdede jeg som udviklingsarbejder i Lesotho. Jeg arbejdede hos Lesotho
Preschool and Daycare Association – LPDCA – i Leribe, sammen med min dejlige counterpart
Mampaka Kunene. Det er meget hendes skyld, at jeg blev så glad for at være i Lesotho, så vi
brevveksler stadigvæk om stort og småt i vores liv, selv om de er så forskellige, som de er.
Jeg kom til Lesotho med en baggrund som lærer, og det vendte jeg også tilbage til i Danmark.
Jeg var ansat på et specialundervisningscenter for voksne, men har de sidste 2½ år været ansat
som viceinspektør på en specialskole for børn i Frederiksborg Amt.
Det var en meget stor oplevelse at bo og arbejde i Lesotho. Det har gjort et uudsletteligt indtryk,
så derfor var det naturligt for mig at være med til at stifte vores forening og tage en tørn som
aktiv – hvilket jeg håber andre også har lyst og energi til.

Begivenheder i og omkring Lesotho
Løbende nyheder om Lesotho kan man finde på regeringens og avisernes hjemmesider:
www.lesoff.co.za/news , www.publiceye.co.ls og www.lesotho.gov.ls
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Nyt fra medlemmer
Her kan du, kære medlem af DLN, komme med et indlæg. Send det blot til info-gruppen. Følgende
adresser kan benyttes:
Karina Ruby:
Peter Rathmann:
Michael Hansen:

karinaruby@bigfoot.com Tilst Vestervej 21 B, 8381 Tilst
petula.rathmann@mail.dk Guldbergsgade 51C, 2 2200 København N
haslund@cool.dk

KHOTSO – PULA – NALA
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