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Primo maj 2019
Nyhedsbrev 2 – 2019
Kære medlemmer og sponsorer
Medlemskontingent 2019
Vestkenyas Venner plejer at opkræve årets kontingent i starten af april. Af forskellige
grunde sker det først nu.
Kontingentsatserne er fortsat følgende:
unge under 25 år og studerende
50 kr.
personligt medlemskab
200 kr.
familiemedlemskab
350 kr.
foreningsmedlemskab
750 kr.
virksomhedsmedlemskab
1.000 kr.
Kontingentet kan indbetales på vores konto i
Frøs Herreds Sparekasse, reg. 9738 konto 2176432
eller på MobilePay nr. 35350
Vi håber, at I fortsat har lyst til at støtte den fantastiske udvikling, som vi har været
med til at igangsætte i Vestkenya.
Nogle medlemmer vil få en e-mail med oplysning om, at de allerede har betalt kontingentet for 2019.
Skolesponsorater
I nyhedsbrev nr. 1 skrev vi, at 54 børn i øjeblikket modtager skolepenge fra 62 sponsorer. Vi burde have sendt en stor tak til alle sponsorerne. Deres støtte betyder, at 54
børn, som formentlig uden deres støtte ikke ville få en grundlæggende uddannelse, nu
får en mulighed for en bedre fremtid.
Takken være hermed fremsendt.
Ind imellem sker det, at nogle af børnene eller deres forældre henvender sig til sponsorerne. Det kan f.eks. være for at bede om et større beløb eller for at klage over bestyrelsen i Kanyakoo.
Vi synes, det er helt fint, at sponsorer og familierne i Kenya har kontakt til hinanden,
men når det gælder spørgsmål om sponsoratet, ønsker vi, at det går igennem bestyrelsen i Kanyakoo eller direkte til Vestkenyas Venner.
Vi er derfor interesseret i at vide det, hvis I modtager sådanne direkte henvendelser.
I givet fald bedes i kontakte Lea på lea-kielsholm@hotmail.com eller undertegnede på
ruthkurt@icloud.com

Besøg fra Kenya 2019
Vi er i bestyrelsen i fuld gang med at planlægge et besøg fra Kenya i 2019. Det bliver
igen med Peter Okoyo Owe og måske endnu en person.
Desværre er Peter meget optaget, så besøget kommer først til at finde sted i uge 46
(11. – 16. november).
Programmet er først lige kommet på tegnebrættet, men vi forventer, at nogle skoler i
Sønderborgområdet er interesseret i besøg. Måske vil én eller flere af skolerne arrangere sponsorløb for det spændende skolebyggeri, som blev omtalt i nyhedsbrev 1.
Vi forventer, at gæsterne kan være her i to uger, så der bliver muligvis arrangementer
andre steder end i Sønderborgområdet i den anden uge.
Villagebank i Kagwena Mochiewo
Som oplyst i Nyhedsbrev nr. 1 har Vestkenyas Venner støttet oprettelsen af en Villagebank i Kagwena Mochiewo. Banken startede 10. april, og formanden har sendt nedenstående tak til Vestkenyas Venners formand Steen Seierup:
Hi Steen
I want to say thank to West Kenyan Friends for the support towards establishment of
Kagwena Village Bank (Kagwena Village Saving and Loaning).
We started giving out loans to members on 10th of this month (April).
I also want to inform you, that I have started the proces of getting share certificates. I
will update You on the proces.
Kind regards
Moses Aloyo - Chairman of Kagwena Mochiewo
(Hej Steen
Jeg vil gerne sige tak til Vestkenyas Venner for støtte til etablering af Kagwena Village
Bank (Kagwena Village Saving and Loaning). Vi begyndte at give lån til medlemmerne
den 10. i denne måned (april). Jeg vil også gerne informere dig om, at jeg har startet
processen med at få aktiecertifikater. Jeg vil opdatere dig på processen.
Med venlig hilsen
Moses Aloyo - formand for Kagwena Mochiewo)
Oversættelsen står for min regning.
Facebook og hjemmeside
Vestkenyas Venner er også på Facebook. I søgefeltet kan vi findes ved at skrive
Vestkenyas Venner. Lea Kielsholm står for opdateringen, og så sent som den 2. maj
var der en ny opdatering.
Hjemmesiden opdateres af undertegnede. Den findes på http://vestkenyasvenner.dk/
Der kan nyhederne pudsigt nok som regel findes under ”Nyheder”.
På bestyrelsens vegne
Kurt Pedersen

