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Kære medlemmer og sponsorer 
 
På grund af forskellige henvendelser er det gået op for bestyrelsen, at vores kontakt til 
medlemmer og sponsorer ikke god nok. I vores arbejde for forbedrede forhold i de to 
landsbyer, som vi samarbejder med, har vi glemt den vigtige kontakt i Danmark. Vi har 
nok regnet med, at nyhedsbreve kunne opvejes af Facebook og hjemmeside.  
Vi har på bestyrelsesmødet 25. februar besluttet, at vi nogle gange i løbet af året vil in-
formere om nyheder fra vores arbejde i Kenya og Danmark. 
 
Skole i Kanyakoo 
Det ser nu ud til, at Kanyakoo får bygget den skole, de så længe har ønsket sig.  
De har haft kontakt til lokale myndigheder, som har givet tilladelse til opførelse af sko-
len. Der bliver tale om en skole med børnehaveklasse og 1. – 3. klasse. Foruden klas-
selokaler og lærerværelse, skal der også bygges latriner: 2 til piger, 2 til drenge og 2 til 
lærerne.  
Kanyakoo har bedt medlemmerne komme med forslag til et navn på skolen. Blandt 
forslagene var Ribe Model School, men man har valgt navnet Asembo Riverside Mo-
del School. 
Vi er blevet bedt om at støtte opførelsen af skolen, og det vil vi naturligvis gøre i det 
omfang, vi har midler til det. Vi har heldigvis en del penge stående fra tidligere ind-
samlinger øremærket til skoleformål. Dem vil vi sende i takt med, at der bliver brug for 
dem.  
 
Villagebank i Kagwena Mochiewo 
I Kagwena Mochiewo vil man gerne oprette en Villagebank, hvor medlemmerne kan 
låne forholdsvis små beløb over kortere perioder, så de kan iværksætte småprojekter. 
De har ansøgt Vestkenyas Venner om at et økonomisk tilskud til projektet. Dette har vi 
bevilget, så når nogle formalia formodentlig om kort tid er på plads, sender vi 550 euro. 
Vi har i bestyrlsen besluttet, at et eventuelt overskud fra renterne fra Villagebank, skal 
bruges til køb af en jordlod, så de på længere sigt kan få et ”foreningshus”. 
 
Ny næstformand 
Carl Berndsen har været næstformand siden 2012. Efter generalforsamlingen sidste 
år ønskede han, at Lea Kielsholm skulle overtage posten. Det var hun villig til. 
Lea har meget tæt kontakt til Kanyakoo og Kagwena Mochiewo. Hun har i mange år 
været i Kenya mindst én gang årligt. 
Carl fortsætter i bestyrelsen. 



 
Bestyrelsen ser nu således ud: 
 
Steen	Seierup,	formand	 Feldstedvej	14,	6300	Gråsten	 2396	5352	 sejrsby@hotmail.com	
Lea	Kielsholm,	næstfm.	 Nørrebro,	København	 2762	6453	 lea-kielsholm@hotmail.com	
Poul	Flack-Jensen,	sekretær	 Møllegade	57,	6310	Broager		 2085	8828	 pfj@sl.dk	
Kurt	Pedersen,	kasserer	 Stadionvej	9,	6760	Ribe		 5188	7168	 ruthkurt@icloud.com	
Sarah	Achieng	 	 Sejrs	Allé	45,	8240	Risskov		 5072	4296	 pinykae@hotmail.com	
Mogens	Lønne		 	 Hans	Jacobs	Vej	7,	6760	Ribe		 3120	3022	 mblribe@hotmail.com	
Carl	Berndsen	 	 Seminarievej	24,	6760	Ribe	 2062	9563	 carlberndsen@gmail.com	

Suppleanter:	
1)	Tina	Lønne	 	 Fredensgade	9,	2.	th.,	8200	Århus	N	 3025	7181	 tina_loenne@hotmail.com	
2)	Sine	H.	Sørensen	 Ivar	Huitfeldts	Gade	24,1,	8200	Århus	N	 2812	7086	 sine_hs@hotmail.com	
 
Julekurve 
Selvom det er ved at være sent, vil vi godt tak-
ke for den opbakning, vi igen fik, da vi før julen 
2018 igen samlede ind til julekurve. Resultatet 
blev 15.500 kr. Det betød, at de lokale besty-
relsesmedlemmer kunne uddele 56 julekurve i 
Kagwena Mochiewo og 99 i Kayakoo.  
Vores bestyrelsesmedlem, Sarah Achieng, var 
med til at uddele kurvene i sin barndomsby 
Kagwena Mochiewo. Hun har i bestyrelsen for-
talt om den store glæde, der var både hos ud-
delerne og modtagerne af kurvene. 
Tusind tak. 
 
Skolesponsorater 
Vestkenyas Venner formidler stadig skolespon-
sorater til skolebørn, som ellers ikke ville være i 
stand til at få en uddannelse. 
54 børn får i øjeblikket penge fra 62 sponsorer. 
Formidlingen sker gennem Kanyakoo, som be-
taler pengene direkte til skolerne.  
I 2018 blev der i alt overført 102.777 kr. til skolegang. 
Nogle få af sponsorerne betaler én eller to gange årligt, men langt de fleste sender et 
fast månedligt beløb. I Kenya betales der skolepenge i januar, maj og september. Vi 
overfører pengene forud for disse terminer. 
Hvis nogen er interesseret i at høre mere om beløbsstørrelser og andet i forbindelse 
med et sponsorat, er man velkommen til at henvende sig til undertegnede. 
 

Kurt Pedersen 

Nogle	af	kvinderne	fra	på	vej	hjem	med	”ju-
lekurvene”	


