DEVPORTS CSR-ARBETE
- ETT SAMARBETE MED STAR FOR LIFE
DevPort vill bidra till en humanare marknad och driver ett aktivt Corporate Social Responsibilityarbete – vi är därför sedan 2018 stolt samarbetspartner till organisationen Star for Life! Genom Star
for Life stödjer vi skolan Windmill Park Secondary School i Sydafrika, vars elever vi vill ge bättre
utbildningsvillkor och inspirera till att tro på sina drömmar.

SÅ HÄR HJÄLPER VI SKOLANS ELEVER
”We at Star for Life would like to thank you Devport for your continuous support. The COVID19
pandemic has had a difficult impact on the Star for Life programme implementation and especially the
young people and communities we work with. However, through your commitment, partnerships, and
contributions, we were able to continue reach young people and provide support in achieving their
dreams.
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Eleverna får stöd av en coach
Via Star for Life får eleverna på Windmill Park Secondary School hjälp och stöd av coachen Nothando
Mkhize. Nothando har arbetat på skolan i snart 9 år och jobbar med att få eleverna att våga tro på sina
drömmar och göra en plan för hur de ska nå dem. Senaste halvåret har hon också haft sessioner om
antimobbning, lärt ut olika studieteknikerför att underlätta lärandet samt pratat om vikten av att
skydda sig för att undvika graviditet och sjukdomar. Nothando finns också tillgänglig för elever som
behöver prata med någon vuxen, både om skolfrågor men även om de behöver hjälp privat.
Insamling till nya whiteboardtavlor
Julen 2021 hade vi en insamling där medarbetarna skänkte pengar för att skolan skulle kunna köpa 30
whiteboardtavlor. Insamlingen gick över förväntan och vi fick in så mycket pengar att vi kunde gå upp
en storlek samt även köpa magnetiska whiteboardtavlor. Under våren har whiteboardtavlorna blivit
levererade till skolan. De håller nu på att montera dem i klassrummen och de första används redan.
“Firstly, we would like to send our unending gratitude for the sponsorship of the 30 whiteboards that
were delivered to the school. Some have been installed and they have made such a big difference in
the way that we teach.”
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DEVPORT FÅR BESÖK AV TIDIGARE ELEV
Sista februari i år fick vi besök av en tidigare elev från en av Star for Lifes skolor. Ntombie har varit
medlem i Star Choir under många år och är idag artist i egen rätt. Hon besökte vårt kontor på
Lindholmen och berättade sin egen historia och om Star for Lifes viktiga roll i hennes liv på ett
autentiskt och levande sätt. Föreläsningen avslutades med att vi fick höra en sjunga.

DEVPORT BESÖKER SKOLAN
Våren 2019 reste DevPorts anställda till Johannesburg i Sydafrika för att besöka skolan och eleverna.
Det blev ett givande och informativt möte som resulterade i flera riktade aktiviteter, utöver det
program som Star For Life genomför löpande. Exempel på detta är uppbyggnaden av bibliotek, nya
stolar till klassrummen, och videomöten med mentor.
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