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Det glæder bestyrelsen i IK at kunne 
videregive EN STOR TAK fra skolebørn 
og deres familier  til jer skolesponsorer 
fra lederen af Skolen i Pah, Kounoundieu 
Kassogué, som netop har fremsendt den 
årlige skolerapport fra Skolen i Pah, Mali, 
til IK.
I IK takker vi også for jeres støtte og 
håber, at I også i 2021 har lyst til at støtte 
den vigtige skolebespisning, som har så 
stor betydning for skolebørnenes sundhed 
og indlæringsevne. Både børnene og deres 
familier har glæde af denne madordning, 
som også betyder meget for familiernes 
økonomi.

Elevtallet er fra 172 i 2014 
vokset til nu ca. 260, og det 
har medført et stigende 
behov for penge til 
skolemaden. Skolen er 
normalt lukket i juli, 
august og september, og 
det nye skoleår plejer at 
starte i oktober, men i år 
startede skolen først i 
begyndelsen af november

Tidligere på året fandt et statskup sted i Mali, og dette 
påvirkede blandt andet ministerier og offentlige 
myndigheder. Statskuppet forløb fredeligt, og der er ro i 
området omkring Pah, men meget har stået stille i en 
periode, og den generelle stolestart blev udskudt en måned. 
Nu er undervisningen igen begyndt at fungere.

I dette nyhedsbrev vil vi gerne fortælle mere om skolen.

Støtte til Skolen i Pah. Fornyelse og/eller tegning af skolesponsorat til glæde og gavn for 
børnene og deres familier. Nyheder fra skolen.
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Det nye skoleår startede primo november, og der er 
nu indskrevet 256 elever. Det er lidt færre end det 
antal, som sluttede ved udgangen af skoleåret 
ultimo juni, men hvis det går, som det plejer, vil der 
komme lidt flere elever i løbet af de næste måneder.

Samtidig er madordningen på skolen begyndt. Den 
daglige skolebespisning er sammensat således, at 
børnene får et tilskud af proteiner. Kosten varieres 
yderligere og tilføres vitaminer med grøntsager 
høstet i skolehaven, som passes af børnene og også 
inddrages i undervisningen. Kvinderne i landsbyen 
sørger for den daglige madlavning, og bønderne 
bidrager med naturalier.
Skolekomiteen har også i år afsat et areal til 
dyrkning af blandt andet bønner til skolemaden.

Skolebøger, hæfter og blyanter og andet til brug ved 
undervisningen indkøbes af skolen hvert år ved 
skoleårets begyndelse. Disse indkøb finansieres af 
støtte fra private sponsorer og foreninger, og salget 
af skoleaktier bidrager også hertil. Materialer til 
anvendelse i skolen er desuden leveret med de 
containere, der i årenes løb er sendt til Pah fra 
Danmark.

I den årlige skolerapport, der udarbejdes af 
skolelederen og Sidi, landsbyleder/høvding i Pah, 
indgår oplysninger om børnenes sundhedstilstand, 
som i almindelighed er god. I 2020 har den globale 
korona-pandemi også påvirket skolen og livet i Pah, 
men Sidi har overfor IK oplyst, at alle har det godt. 
Der bliver lagt stor vægt på hygiejne og afstand, og 
der er iværksat forskellige foranstaltninger for at 
søge at begrænse smitte; alle bærer maske, når man 
står og går, og dette gælder også børnene.  Hver 
morgen inden skolestart og mange gange i løbet af 
dagen vasker børnene hænder med sæbe. Da 
børnene spiser skolemaden med fingrene fra fælles 
fade, er håndvask før spisning og efter toiletbesøg 
obligatorisk og helt afgørende for at undgå 
smittespredning. Noget, som børnenes forældre i 
høj grad er opmærksomme på og værdsætter.
Ved afslutningen af skoleåret sidst i juni gik 35 
elever op til grundskoleeksamen, og alle bestod. 
Heraf var 20 piger. Disse 35 elever vil fortsætte 
deres skoleuddannelse i en af de nærliggende byer. 
4 elever vil påbegynde andre former for ungdoms-
uddannelse og erhvervsuddannelse som f.eks. på 
autoværksted.
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elever op til grundskoleeksamen, og alle bestod. 
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f.eks. på autoværksted.

En pige, Mariama, har desuden gennemgået en 
uddannelse til sygeplejerske betalt af kommunen og 
har herefter gennemført en lægelig 
overbygningsuddannelse, der  blev afsluttet i løbet 
af 2019. Det var planen, at hun skulle blive den 
sundhedsfaglige autoritet for områdets 
sundhedsklinikker. Hun kommer til Pah og arbejder 
der med mellemrum i periode på 8-10 dage, men de 
lokale myndigheder har ikke midler til at afholde 
udgifterne til hendes løn og kan derfor ikke 
fastansætte hende.
  
Skolesponsorater tegnet af IKs medlemmer, 
foreninger og privatpersoner har  igennem årerne 
sikret, at alle eleverne i Skolen i Pah hver dag i 
skoleårets 9 måneder har kunnet få et måltid varm 
mad, og både de og deres familier har glæde og 
gavn af denne madordning, som også har betydning 
for børnenes fremtidige liv. Der er et voksende 
behov for støtte til skolebespisningen.  

Ved at forny eller tegne et skolesponsorat for 2021 
kan du/I sikre eleverne i skolen et dagligt måltid 
varm og nærende mad. Landsbyens bønder bidrager 
med naturalier, og landsbyens kvinder står for den 
daglige madlavning.

Et skolesponsorat er også en god og meningsfuld 
jule- og fødselsdagsgave samt gave i forbindelse 
med andre mærkedage.

Et skolesponsorat koster 400 kr. for 1 år.
Støtte til skolen kan indsættes på konto: 
3170-10118832.

Under meddelelse til modtager bedes skrevet:
”skolesponsorat” eller støtte samt ved gaver også 
navn og adresse på den person, som 
sponsorbeviset og en fotomontage med billeder 
af børnene og skolen ønskes fremsendt til.

Mange gode hilsner
IKs bestyrelse


