
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ultimo august 2019 
 

Nyhedsbrev 3 – 2019 
 
Kære medlemmer og sponsorer 
 
Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Vestkenyas Venner 
 

onsdag den 18. september 2019 kl. 18.00 
på adressen Felstedvej 14, 6300 Gråsten 

 
På valg er kasserer (Kurt Pedersen), sekretær (Poul Flack-Jensen), bestyrelsesmed-
lemmer Lea Kielsholm og Carl Berndsen samt to suppleanter. 
 
Bestyrelsen stiller ændringsforslag til vedtægterne, så der fremover kun skal afholdes 
generalforsamling i lige år. Kassereren skal dog i ulige år stadig forelægge revideret 
regnskab for bestyrelsen, og på generalforsamlingen bliver der så to års regnskaber, 
som skal godkendes. 
Begrundelsen for ønsket om kun at afholde generalforsamling hvert andet år er først 
og fremmest, at interessen for deltagelse har været så lille, at kun højst et par med-
lemmer har ønsket at deltage de seneste år. 
Hvis nogen ud over bestyrelsen ønsker at deltage i generalforsamlingen, er man me-
get velkommen. Undertegnede modtager gerne tilmeldinger, så vi er forberedt på an-
tallet. 
 
Skolesponsorater 
I nyhedsbrev nr. 1 2019 skrev vi, at 54 børn i øjeblikket modtager skolepenge fra 62 
sponsorer. Hen over sommeren er der kommet et par nye sponsorer til, så tallet i øje-
blikket er 66 sponsorer til 58 børn. 
Tusind tak til alle sponsorerne for deres støtte. Op til det semester, som starter til sep-
tember har Vestkenyas Venner kunnet overføre lige under 30.000 kr. i skolepenge. 
 

Dennis Magaga 
Vi ønsker primært at hjælpe eleverne igennem grundskole-
forløbet, men hvis særligt talentfulde elever har lyst og ev-
ner til et videregående uddannelsesforløb, vil vi også gerne 
se på, om vi kan hjælpe med det.  
Én af disse er Dennis Magaga, som gennem sit skoleforløb 
har modtaget støtte. Derefter startede han på Kisumu Nati-
onal Polytechnic i et treårigt forløb. Men de penge, som 
hans sponsor gennem mange år fortsat betaler, rakte ikke 
til udgifterne. Derfor har Vestkenyas Venner, Kanyakoo 
Self Help Initiative og Dennis Magaga indgået en aftale, 
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hvor Vestkenyas Venner låner ham pengene til færdiggørelse af uddannelsen. Når 
denne så er afsluttet (forventeligt i løbet af november i år), og han har fået arbejde, 
skal pengene tilbagebetales til Kanyakoo over en treårig periode. De midler, der der-
ved frigives, kan bruges til andre, som er i samme situation.  
 
Besøg fra Kenya 2019 
I nyhedsbrev nr. 2 skrev vi om Ke-
nyabesøget, som igen i år bliver 
med Peter Okoyo Owe og måske 
endnu en person. 
Besøget er nu fastlagt til at finde 
sted fra 4. til 17. november, men 
der er endnu ikke sat navn på per-
son nummer to. 
Udover to (måske tre) skoler i Søn-
derborgområdet har vi fået en kon-
takt til Møllehøjskolen i Viborg, som 
vi også håber at kunne få en aftale med om et besøg. Hvis det er muligt, kunne der 
måske også være interesse for besøg på skoler i Ribe-Esbjerg-området. 
På skolerne i Sønderjylland er emnet ét eller flere af FN’s verdensmål. Sidste år var 
emnet ”vand”. Mere specifikt aftales med skolerne. 
Udover vores program skal Peter give en ”lektion” på 2 t 45 min. på Syddansk Univer-
sitet i Esbjerg. 
 
1000 kes-sedler 
Vi har hørt, at 1000 kes-sedler (ca. 65 kr.) pr. 1. oktober vil blive ugyldige. Vi har også 
hørt, at nogle af vore medlemmer, som har været i Kenya, ligger inde med sådanne 
sedler. 
Hvis nogen er interesseret, kan vi måske få sendt sedler med et medlem, som besø-
ger Kenya, så de kan gives som donation til nogen, man kender eller til foreningen 
Kanyakoo eller Kagwena Mochiewo. 
 

På bestyrelsens vegne 
Kurt Pedersen 

 


