TG Aid – Sammen står vi stærkere
Eleverne på Tørring Gymnasium engagerer sig frivilligt i verdenen omkring dem.
Et særligt kendetegn for Tørring Gymnasium er det fortløbende projekt TG Aid.
Gennem en hel arbejdsdag for eleverne
går udbyttet ubeskåret til betaling af uddannelser for unge mennesker i Zambia.

Gymnasium, at de indsamlede penge ubeskåret går til uddannelser for unge i Zambia, som ikke selv har midlerne dertil.

”Hvis jeg kan være med til at gøre en forskel ved at arbejde nogle timer og tjene
ind til dét, gør jeg det gerne” – Victoria
Honoré

Skrevet af: Cecilie Rosendahl, 2.a
Torsdag d. 4. oktober 2018 er på Tørring
Gymnasium ikke helt som alle andre. Tager man en spadseretur på gangene, opdages det hurtigt, at der er unaturligt stille. I
samme sekund opfanges manglen på en
liflig duft fra kantinen, ligesom lyden af
elevers faglige sparring er fraværende.
Grunden er såmænd ganske acceptabel. I
dag er nemlig den såkaldte TG Aid dag,
og denne står i gavmildhedens tegn. TG
Aid er Tørring Gymnasiums helt eget projekt, hvor eleverne egenhændigt indsamler penge til Zambias unge. Uddannelse
kan ses som vejen ud af fattigdom, hvorfor det netop er essentielt for Tørring

Victoria Honoré gør rent på TG Aid dagen

Velgørenhedsprojektets udformning skabes af elever og indeholder alt fra banko
til bilvask, samt såvel havearbejde som
nedgravning af ledninger og murerarbejde
m.m. For at få en fornemmelse af stemningen besøgte jeg et par arbejdende elever og blev mødt af smil og glade ansigter.
Eksempelvis Victoria Honoré, som tilbragte dagen med at gøre rent for sin
travle mor. For sin hjælp tjente hun penge
til et godt formål, hvilket Victoria satte
pris på.

Victoria Honoré og hendes mor

TG Aid kan ses som en hjælp både globalt
og lokalt. På arbejdsdagen er eleverne fra
Tørring Gymnasium ude at arbejde og
hjælpe hos eksempelvis bedsteforældre
eller forældre. Dermed er eleverne med til
at gøre en forskel i nærmiljøet såvel som
globalt. Et eksempel på dette er den 17årige Naja Reinholt, som valgte at bruge
dagen på at hjælpe sin mormor ved at luge

alle hendes bede mod en betaling, som ligeledes gik til Zambia. På den måde skabes gennem TG Aid både et fællesskab på
tværs af generationer samt på tværs af
kontinenter.
Naja Reinholt valgte at arbejde hos sin
mormor for at glæde hende samt for at
nyde en hel dag med hyggeligt samvær.
Ifølge Naja er det vigtigt at hjælpe både
lokalt og globalt, hvorfor hun er tilfreds
med at arbejde hele dagen uden at modtage anden løn end andres smil og skinnende øjne.
”Jeg synes konceptet er helt fantastisk, da
det er et virkeligt godt formål! Dét, at man
kan hjælpe folk med at få en uddannelse
og på den måde en bedre fremtid, er jo
fantastisk” – Naja Reinholt
TG Aid projektet har således flere vindere. Bedsteforældre vinder tid med deres
ellers ofte travle børnebørn, mens forældre og børn samarbejder om fælles gøremål. Sidst men ikke mindst vinder de unge
i Zambia muligheden for at få en uddannelse – muligheden for en bedre fremtid.

Som del af TG Aid gives senere mulighed
for at følge projektet til dørs som frivillig
i Zambia. Her opleves på tæt hold betydningen af TG Aid, hvilket Stine Krogsgaard erfarede under sit ophold. Det er
ifølge Stine glædens dag, når bidraget fra
Tørring Gymnasium offentliggøres. En
stemning af taknemmelighed og glæde
breder sig. Smilende og glade ansigter.
Glædestårer enkelte steder. God uddannelse betyder alverden for unge i Zambia.
”Jeg synes TG Aid projektet er fedt, fordi
man følger den fremgang og udvikling,
som projektet får gennem de indsamlinger, der kommer Tørring gymnasium”
– Stine Krogsgaard

Glæde hos de unge i Zambia da indsamlingens
omfang blev offentliggjort sidste år.

Dagen efter TG Aid samles alle elever fra
Tørring Gymnasium i kantinen. En forventningsfuld summen forstummer med
ét, da lærerne skal offentliggøre det indsamlede beløb. Hele salen holder vejret.
Venter i spænding. I dét sekund indsamlingens endelige beløb offentliggøres,
bryder hele gymnasiet ud i klapsalver og
jubel – med god grund. Hele 120.000 kr.
fik Tørring Gymnasium egenhændigt
samlet ind. Blandt de ansatte ses stor
glæde, og også rektor står med et smil på
læben og ser stolt på sine elever.
”Ingen kan alt. Alle kan noget.
Sammen kan vi endnu mere”
– Carl Scharnberg

