Formandsberetning 2018/19 for Denmark Lesotho Network
I 2018 har Denmark Lesotho Network (DLN) haft mere målrettet fokus på oplysningsarbejde i Danmark, end
vi tidligere har haft. Vi har etableret en videogruppe, som har produceret 4 korte videofortællinger om
Lesotho og DLN. De blev vist første gang d. 6. febr. 2019 på Dokk1 i Århus (bibliotek og kulturhus) som et
gratis offentligt arrangement. Samtidig har vi i 2018 arbejdet med 4 projekter/partnere i Lesotho, nemlig to
”gamle” (mangeårige) partnere og to nye projekter med nye partnere. De såkaldte gamle partnere er RSDA
og DPE, og de to nye er LNCW og CAMARA. Læs mere under Projekter. Foreningen herhjemme i Danmark
har kørt uændret med samme bestyrelse og ca. 100 medlemmer siden generalforsamlingen 2018.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen i marts 2018, består af formand Karina Ruby,
næstformand Lisbet Kristensen, kasserer Nis Skau, sekretær Carsten Brønden, Bodil Mathiasen, Arne
Pedersen og Helga Halck Højsager. Suppleanter: Anne Andersen og Grete Mygind.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 8 møder, 3 fysiske møder og 5 via Skype.

Arbejdsgrupper
DLN’s arbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige opgaver. I 2018 har
der været 7 aktive grupper: kommunikationsgruppen, videogruppen og 5 projektgrupper, nemlig RSDA,
DPE, Working Kids, PC’ere til Lesotho og Uddannelsesudveksling. Foreningens medlemmer har deltaget i en
række kurser og arrangementer i CISU, bl.a. fundraising kursus, introduktion til CISU’s puljer,
informationsmøder og generalforsamling.

Kommunikation og oplysning
Kommunikationsgruppen udfører arbejde i forbindelse med information og oplysning om DLN.
DLN’s nyhedsbrev Lumela udkommer 4 gange om året, redigeres af Anne Andersen, oversættes til engelsk
af Carsten Brønden, og det kan læses på hjemmesiden under fanen Newsletters, http://lumela.dk/
Hjemmesiden fungerer stabilt og administreres af Lisbet Kristensen. Den er et par gange i årets løb brudt
ned, men takket være Andreas Kristensen er den hurtigt kommet op at køre igen.
Facebook siden fungerer, og der har de seneste måneder været lidt mere aktivitet end tidligere.
En folder på engelsk om DLN er klar, kan rekvireres gennem bestyrelsen.
Det nye initiativ indenfor oplysningsarbejde er videogruppen, som består af Mie og Janus Wejdling, Lisbet
Kristensen og Bodil Mathiasen. De var sammen i Lesotho i oktober, hvor Lisbet og Bodil var på
projektbesøg, og Mie og Janus fik optaget en masse film og lavet interviews med mange forskellige
mennesker i Lesotho, bl.a. folk fra vores partnerorganisationer og selveste kongen, Hans Kongelige Højhed
Letsie d. 3. Det er blevet til 4 korte videofortællinger om Demokrati, Klima, Turisme og DLN. I alt er der ca.
45 min. film, som kan bruges til oplysningsarbejde i både Danmark og Lesotho. Filmene havde premiere d.
6/2 på Dokk1 i Aarhus ved et meget velbesøgt arrangement. De ligger nu på vores hjemmeside. De kan
også findes på vores egen YouTube kanal (søg på Denmark Lesotho Network).
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Projekter i Lesotho
RSDA – Rural Selfhelp Development Association
Nyt projekt til 4,2 mio. kr. er godkendt af CISU, start d. 1. okt. 2018, 3 år med slut d. 1. okt. 2021. Det er 4.
og formentlig sidste projektfase finansieret af CISU. Det inkluderer 1/3 af prisen på en ny bil, 1/3 betaler
RSDA selv, og 1/3 doneres af Plan Danmark. Plan Danmark har bidraget med 100.000 kr. Projektet bygger
videre på eksisterende koncept, men udbredes til 5 nye distrikter, hvor tanken også er, at få de mere
kommercielle farmere med i organisationen. Der er planer om, at 6 personer skal på studiebesøg i DK i
løbet af projektperioden. De skal bl.a. besøge Axelborg og Hedeselskabet (høre om tilplantning og
hegnsrejsning), for at samle inspiration til LAFF, som skal være Lesothos pendant til ’Landbrug og
Fødevarer’. Der arbejdes på beskrivelse af baseline, som er opdelt på tre distrikter: (1) Anders og Signe var i
Lesotho i uge 42, 2018, (2) Anne-Marie, Anne og Ole i uge 2, 2019 og (3) Nis og Solveig i uge 7, 2019.
Der er kommet to nye medlemmer i gruppen, Anne Jacobsen og hendes mand Ole. Annes kendskab til
Lesotho går tilbage til deltagelse i arbejdslejr i 1982. Anne er agronom og lektor, og har i mange år arbejdet
med ledelses udvikling. Ole er landbrugstekniker og har arbejdet med databaser og markedsføring. Ole er
god til regneark og hjælper med at holde styr på projektregnskabet.
Organisationen Positive Planet (solenergi) og RSDA samarbejder nu om et stort energiprojekt, finansieret af
EU-midler.

DPE – Development for Peace Education
Resume fra DPE-gruppen om det vigtigste fra 2018 v. Lisbet Kristensen:
DLN’s fjerde projekt fase med Development Peace Education (DPE) som startede 1/7 2017 er godt i gang, vi
er nu midtvejs i projektfasen.
I oktober var Bodil Mathiasen, Andreas Kristensen og Lisbet Kristensen på midtvejs projektbesøg. Formålet
var at følge op på projektforløbet, assistere med hjemmeside og Community Libraries samt lave finansielt
tilsyn. Infrastrukturen omkring Community Libraries har desværre vist sig at være mere kompliceret end
forudset, så projektet er blevet lidt forsinket og budgetjusteringer har været nødvendige.
Det første Library blev dog indviet med stor succes i Seforong i Semonkong district under vores besøg.
Under besøget fik vi også mulighed for at deltage i en stakeholderworkshop med deltagere både fra
pressen og fra de 8 områder i Lesotho, som DPE arbejder i.
Både workshop og åbning bekræftede os endnu en gang i at projektet er relevant og vigtigt.

Working Kids
Resume fra WK-gruppen om det vigtigste fra 2018 v. Carsten Brønden:
Den første fase af det pilotprojekt, vi fik bevilget af CISU blev gennemført i februar-marts 2018 med stor
tilfredshed i samarbejde med partneren Lesotho National Council of Women. Lærere fra en række mindre
NGO-drevne erhvervsskoler deltog som aftalt i tre ugers intensiv undervisning i trænings behovsanalyse og
moderne pædagogik.
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Under opfølgningsmissionen i august besøgte to medlemmer af projektgruppen så lærerne på deres
respektive skoler sammen med de to lokale facilitatorer og afholdt en lille uformel ’eksamen’, hvor lærerne
underviste egne elever. Sluttelig blev der afholdt en workshop for alle involverede, inklusive to
departement chefer fra UV-ministeriet, med henblik på at formulere et nyt og længerevarende projekt.
Trods stor tilfredshed med pilotprojektet og generel interesse i at fortsætte med at uddanne lærerne er
projektets fremtid dog usikker, idet der i øjeblikket næppe er den fornødne lokale kapacitet til at drive
projektet.

BAG – Berea Agricultural Group
Gennem mange år har DLN støttet Berea Agricultural Group (BAG) med mindre donationer fra fonde til
vandtanke til foreningens køkkenhaver ved folkeskoler. De sidste penge DLN har sendt var ca. 5000 kr. i
2017 til opstart af et griseprojekt. Pengene kom dels fra DLNs egen kasse, dels fra kulturfonden (1230 kr.).
Projektet går ud på, at eleverne skal lære om husdyrhold, og griseholdet skulle etableres på en af
medlemsskolerne. BAG vil gerne supplere kosten til skoleeleverne med svinekød. BAG havde planlagt at
købe 5 grise og foder. Længe hørte vi ikke noget fra BAG, og vi troede ikke, at projektet var blevet til noget.
I oktober 2018 fik vi dog en lille rapport om, at de havde købt 4 grise og foder for pengene. De har ikke søgt
om flere penge, så vi betragter samarbejdet som afsluttet.

PC’ere til Lesotho
I slutningen af 2017 fik Arne Pedersen en henvendelse fra Egtved Skole i Vejle Kommune, som skulle
udskifte brugte computere. De ville gerne donere computerne til Lesotho. Genbrug til Syd godkendte disse
computere til undervisningsbrug i u-lande. Undervisningsministeriet i Lesotho var meget interesseret i at
modtage disse computere. Der blev etableret et samarbejde med CAMARA, en non profit organisation i
Lesotho, som ville sørge for implementering af pc´erne i forhold til sikring af strømforsyning, opsætning,
installering af undervisningsprogrammer, uddannelse af lærere, vedligeholdelse og senere skrotning.
I løbet af 2018 har Arne lagt utrolig mange timers arbejde i at få organiseret transporten til Lesotho.
Ligeledes har han forsøgt at finde flere brugte computere fra andre skoler og fra firmaer i Danmark, men det
er ikke lykkedes. De nye regler vedr. GDPR (persondataforordningen) gør, at firmaer nærmest ikke tør
videregive deres aflagte computere, fordi sikker rensning af dem er besværliggjort. Det endte med, at 33
pc’ere fra Egtved Skole blev sendt af sted til Maseru i dec. 2018, klar til installering på en skole i starten af
2019.
Vi forventer ikke at arbejde videre med brugte computere, da det kræver et forholdsmæssigt meget stort
arbejde i forhold til udbyttet.

Uddannelsesudveksling
DLN er ved at undersøge muligheder for udveksling af studerende mellem Danmark og Lesotho. Grete
Mygind arbejder på at få danske sygeplejestuderende til at tage et praktikforløb i Lesotho.
Resumé over det vigtigste fra 2018 v. Grete Mygind:
Status 17.2.19:
Matron Sr Callixtina Maepa på Paray Mission Hospital i Thaba Tseka, Lesotho, viser ved mit personlige
møde på hendes kontor stor interesse i at modtage danske studerende. Efter aftale med Jan Bjerregård,
international koordinator, og uddannelsesleder Pia Paldan på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg/
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København har jeg faktaark på vej, så de studerende kan orientere sig mod at gennemføre praktik i 4./ 7.
semester i Thaba Tseka. Vicedirektør på Paray School of Nursing, Phekane Phoolo, ønsker på længere sigt
basotho studerende på udveksling til Danmark.

Mellemfolkelighed
DLN har arrangeret 4 kulturrejser til Lesotho siden 2008 (2008, 2011, 2015 og 2017). Vi vil gerne arbejde for
at flere turister kommer til Lesotho og får øje på det smukke land. Det har været tiltagende svært at få
tilstrækkelig mange deltagere, til at rejsen kunne gennemføres. Der bør være 15-20 deltagere for at prisen
kan blive rigtig attraktiv. Vi har dog besluttet at arrangere endnu en rejse for medlemmer og andre
interesserede, nemlig i foråret 2020 (Påsken). Den står Lisbet Kristensen, Anne Andersen og Mie Wejdling
for. Vi forventer, at de nye små film om Lesotho kan være med til at gøre flere interesserede i at se landet
med egne øjne. Vi har nu en opgave i at få vist filmene og få gjort folk interesserede. Vi har bl.a. planer om
at deltage i Folkemødet på Bornholm i juni og vise dem der.

Foreningsliv
DLN plejer at have godt 100 betalende medlemmer. Ved udgangen af 2018 havde vi 106 betalende
medlemmer (99 i 2017). Medlemmerne udgør rygraden i foreningen, og det er tilfredsstillende at se et
stabilt medlemstal. Kontingentet rækker til at køre foreningens arbejde her i Danmark. Penge til at støtte
projekter i Lesotho søger vi at få bevilget gennem CISU og andre donorer, f.eks. fonde. Det kaster også
nogle penge af til administration i Danmark. Da vi har haft flere store projekter til flere millioner kr., har det
efterhånden kastet så mange penge af til DLN’s konto, at vi har flere penge stående end vi bør have. Det
må være op til den kommende generalforsamling at beslutte, hvad de skal bruges til.

Andre aktiviteter
Kasserer Nis Skau har deltaget i kursus ”Regnskab og finansielt tilsyn af bevillinger” ved CISU.

Februar 2019,
Bestyrelsen i DLN v. formand Karina Ruby
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