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Lidt om KATEMPRIS skoleprojektet

Skolen er grundlagt af danske Anne Juel Katabaro og
hendes mand Brighton Katabaro efter en ide undfanget
i 2010 om at bygge en skole med et venligt lærings-
miljø, som stimulerer innovation og spørgende adfærd.

Første spadestik blev taget i 2012 og skolen blev indviet
i sommeren 2014, hvor 12 elever startede på skolen.
De har en filosofi om et venligt læringsmiljø, der bl.a.
bygger på, at man ikke slår børnene. Skolen skal nu
undervise forældre i, hvordan man kan opdrage børn
uden at slå dem. Generelt har der været meget stor
skepsis i både skolesystemet og blandt forældrene til
hvordan børnene kunne lære noget uden at blive slået.

I sommeren 2021 er der i alt 258 børn på skolen og 39
ansatte.

Eneste legeplads inden for 120 km

Skolen har også den eneste legeplads som vi kender
det i en radius af 120 km. Børnene får mad på skolen,
hvilket de nødvendigvis ikke ville have fået derhjemme
ligesom der er oprettet kostskolepladser, fordi nogle
børn har +2 timer hver vej til skole.

Der er tilknyttet lærere, der bor på skolen og tager sig
af børnene. Disse lærere får hver deres lejlighed med
eget bad og køkken.

Drikkevandsboring

DMR har bl.a. støttet etablering af en drikkevandsbo-
ring på skolen, hvilket længe har været højt på skolens
ønskeseddel: “Som i Danmark, burde vand bare være
noget, der blot flyder ud af vandhanen for at dække et
af vores mest basale behov. Men sådan er det ikke li-
gefrem i Karagwe. Slet ikke, når regntiden udebliver i
mere end 6 uger. På skolen betyder det, at vi tidligere
skulle købe vand.”

Vedvarende energi - solceller

DMR støttede i 2020 skolen, så der kunne blive etable-
ret et nyt solcelleanlæg til hele skolen. For KATEMPRIS
har det siden etableringen været et stort ønske at
kunne omlægge til solenergi. Stifter Anne Juel Katabaro
er tilhænger af klimavenlige løsninger, men fremhæver
også, at skolen bliver uafhængig af den ustabile strøm-
forsyning i Tanzania. Via solenergiprojektet får børnene
på skolen også en praktisk indsigt i, hvad de lærer om
i klasseværelserne.

Vores støtte til KATEMPRIS

DMR har valgt at samarbejde med KATEMPRIS skolen i
Tanzania omkring uddannelse og rent vand, fordi vi
gerne vil støtte projekter, der langsigtet er med til at
sikre, at mennesker selv kan forbedre deres liv – altså
hjælp til selvhjælp.

DMR sætter stor pris på den meget personlige og di-
rekte relation mellem os og skolen i Tanzania. Det er et
samarbejde der forpligter, og vi håber at følge skolen
og dets elever i mange år frem. Vi synes samarbejdet
og de konkrete projekter giver særlig værdi for os som
en vidensvirksomhed indenfor miljø.

Vores aktiviteter evalueres og dokumenteres via vores
ISO-certificeringer, hvor bl.a. DS49001:2011 omfatter
samfundsmæssig ansvarlighed. I vores CSR-redegø-
relse er aktiviteter relateret til de 17 verdensmål, også
kaldet FN17, beskrevet. Følg med i støtteprojekter via
DMR på Facebook, LinkedIn eller www.dmr.dk.


