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Litt om KATEMPRIS skoleprosjektet 

Skolen er grunnlagt av danske Anne Juel Katabaro og 

hennes mann Brighton Kataboro etter en ide som op-
psto i 2010 om å bygge en skole med et godt lærings-
miljø, som stimulerer innovasjon og utvikling. 

Første spadestikk ble utført i 2012 og skolen ble innviet  

sommeren 2014. På første skoledag møtte 12 elever 
opp. KATEMPRIS har en filosofi som bygger på et sunt 
læringsmiljø og god kommunkasjon.  

Læringsmiljøet på skolen  tar avstand fra fysisk avstraf-

felse. Skolen gir ikke bare unge og barn trygge rammer, 
KATEMPRIS gjør også en innsats for å lære foreldre 
hvordan de kan oppdra barnene sine uten å ty til fysisk 
avstraffelse.   

Eneste lekeplass 

Skolen har også en lekeplass som er den eneste av sitt 
slag innen en radius på 120 km. Barna har lang skole-
vei, noen så mye som over 2 timer. Det er derfor opp-

rettet kostskoleplasser slik at barna får mat og har sen-
geplasser på skoleområdet.  

På skolen bor det også lærere som tar seg av barna, 
underviser, lager mat og viser omsorg. Lærerene har 

hver sin leilighet med bad og kjøkken, noe som gjør at 
de kan bo permanent på skolen og være en ressurs for 
alle de unge i lokalsamfunnet.  

Drikkevannsboring 

DMR har bl.a. støttet etablering av drikkevannsboring 
på skolen, noe som lenge har vært sårt tiltrengt: “Som 
i Skandinavia, burde vann bare være noe som renner 

ut av springen, for å dekke våre mest grunnleggende 
behov”. Slik er det ikke i Karagwe. Når regntiden uteblir 
i mer enn 6 uker er det mange som sliter, og det blir 
nødvendig å kjøpe vann. Det vil si å bruke penger som 
de fleste ikke har.  

 

Fornybar energi - solceller 

I 2020 støtter DMR KATEMPRIS slik at de kan etablere 
nytt solcelleanlegg til hele skolen. Siden etableringen 
av skolen har det vært et stort ønske om å kunne ut-

nytte solenergien. Stifter Anne Juel Katabaro er tilhen-
ger av klimavennlige løsninger, men fremhever også at 
skolen blir uavhengig av den ustabile strømforsyningen 

i Tanzania når prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet vil 
også gi barna en praktisk innsikt i det de lærer på sko-
len. 

Vår støtte til KATEMPRIS 

DMR har valgt å støtte KATEMPRIS skolen i Tanzania 
med rent vann og utdannelse. DMR ønsker å gi langsik-
tig støtte for å sikre at vi gjør en forskjell og kan ha en 
positiv påvirkning på fremtiden til barna. DMR setter 
stor pris på den personlig og direkte relasjonen med 
skolen i Tanzania. Det er et samarbeid som forplikter 
oss til langvarig støtte og oppfølging av elever på sko-

len. De konkrete prosjektene samsvarer med vår 
kunnskap innenfor miljø og gir et god grunnlag for at 

skolen skal ha de grunnleggende behovene dekket i 
framtiden.  

Våre aktivteter evalueres og dokumenteres via våre iso-

systemer. Sertifiseringene sikrer en god og sunn forret-
ningsetikk, med fokus på samfunn og den allmenne nyt-
teverdien. DS49001:2011 omhandler samfunnsmessig 
og sosial ansvarlighet. I vår CSR-redegjørelse er aktivi-
teter relatert til de 17 verdensmålene, også kalt FN17 
beskrevet. Følg med på støtteprosjekter via DMR på Fa-

cebook, LinkedIn eller http://www.dmr.as.
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