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Baggrund 

Berea Agricultural Group (BAG) er en forening af skoler i Berea District I Lesotho.  Skolernes mål er at blive 

selvforsynende med fødevarer, så de kan give eleverne et måltid mad om dagen. Produktionen af fødevarer 

foregår som en del af undervisningen og hver elev har en lille jordlod.  

 

I Lesotho falder det meste af nedbøren om sommeren, ofte som voldsomme  regnskyl med erosion til følge. 

Meget af regnen i det bjergrige land løber i floderne inden landbrug og haver når at få glæde af det. 

 

I BAG arbejder man ihærdigt på at holde på noget at regnvandet, så det når at trænge ned i jorden til gavn 

for planterne. Det gør man dels ved at anlægge bedene som terrasser dels ved at lave reservoirer til 

opsamling af vand. En vandtank, som kan samle regnvand fra tagene af skolebygningerne er en stor hjælp. 

 

Denmark Lesotho Network støttede i 2011 bygningen af 3 tanke og derefter søgte BAG om støtte til 

bygning af 8 tanke til 8 skoler:  

 

 

Zenon High School 



Gethsemany Primary School 

Assumption Primary School 

Tsoelang Pele Primary School 

Cana High School 

Thota-Peli Primary School 

Holy Names Primary School 

Bela-Bela Primary School 

 

 

 

 

Status på projektet 

 Denmark Lesotho Network (Anders Foghsgaard) søgte og fik i december 2011 48.000kr fra Lauritzen 

Fonden til bygning af tankene. De første 30.481kr blev overført til BAG i December 2011 og BAG begyndte 

at bygge den første tank 3. januar 2012. 

  

Da Helga Højsager og Karen Steffensen besøgte Lesotho i februar 2012, havde BAG bygget  tre tanke. Vi  

mødtes med BAG’s bestyrelse i Teyateyaneng for at se hvor langt de var nået og diskutere evt. problemer.  

Vi besøgte to skoler og så to af tankene 1. Zenon High School og 2. Gethsemany Primary School .  

 

 

 



 

 

 



 

 

BAG’s bestyrelse fremlagde følgende problemer: 

1.  I BAG er det et team af lærere der i samarbejde med forældre bygger tankene. Til bygningen 

bruger de en form, som støtter tankvæggen medens de bygger. Det tager tre dage at bygge en tank 

og det kan altså ikke gøres på en weekend. Derfor går det ud over undervisningen. Det klagede 

skolelederne over.  Hvis de havde to forme, kunne de bygge hurtigere, så de ville gerne have en 

ekstra form.  

2. Der manglede nedløbsrør og tagrender til tankene  

3. BAG ville gerne have tag på nogle af tankene fordi skolerne bruger vandet til drikkevand og 

madlavning og nogle skoler ikke har anden vandforsyning.   

Vi godkendte deres forslag og bad dem om et budget for nævnte dele. 

 

Den 1. august overførtes det beløb, 14.920kr som BAG havde anmodet om. 

 

Der er nu (december 2012) bygget 9 vandtanke (en mere end planlagt) på følgende skoler: 

 

School Name Month 

1. Zenon High School January, 2012 

2. Gethsmane Primary School January, 2012 

3. Tsoelang-Pele Primary School February. 2012 

4. Bela-Bela Primary School March, 2012 

5. Assumption Primary School April, 2012 

6. Cana High School June, 2012 

7. Ts’ekelo L.E.C Primary School July, 2012 

8. Ts’ekelo R.C Primary School August, 2012 

9. Thota-Peli Primary School September, 2012 

 



På følgende skoler er der bygget tag på nye eller eksisterende tanke 

1. Lenea Primary School October, 2012 

2. Assumption Primary School November, 2012 

3. Lerato English Medium Primary School Will be in completion on December, 

2012 

 

Ved byggeriet af tankene er der benyttet den ekstra form, som blev indkøbt. 

Der er endnu ikke indkøbt tagrender 

DLN forventer at endelig rapport og regnskab er færdig i februar 2013. 


