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Ny skole i Asembo
Den 7. januar var en stor dag i Asembo!
Den nye skole, Asembo Riverside Model
School, åbnede med 77 indskrevne børn.
Siden er der kommet endnu flere til, så
der nu er 134 elever.
Det har kun været muligt at realisere
drømmen om en skole, fordi en række
skoler og medlemmer har været med til
at samle pengene ind til skolen, som er
kanaliseret videre gennem Vestkenyas
Venner. Vi sender en stor tak for jeres
deltagelse i projektet.
Det skal nævnes, at Kanyakoo Self Help Initiative, som er vores samarbejdspartner i Asembo,
har leveret arbejdskraften til byggeriet.
Kanyakoo har en række formål med den nye skole. Næsten alle eleverne, som har danske
sponsorer, går i private skoler. De offentlige skoler er så dårlige, at eleverne, når de får en
sponsor, ofte må gå et eller to klassetrin om, når de starter i privatskolen, fordi de har lært
for lidt.
I Asembo Riverside Model School vil man skifte fra lærercentreret til elevcentreret undervisning. Man vil væk fra en undervisning, der baseres på terperi og udenadslære. Børnene skal
lære af lyst og nysgerrighed. Man ønsker at få øje på børn med særlige
behov, og målet er at kunne give dem
undervisning tilpasset dette. Man ønsker at børnene lærer at respektere
og tage hensyn til hinanden. Derfor er
det en selvfølge, at lærerne ikke må
bruge korporlig afstraffelse.
Med den store tilstrømning af elever
er det ikke overraskende et ønske fra
Kanyakoo, at der bygges flere lokaler.
Deres ønske er fem klasselokaler.

Vestkenyas Venner har heldigvis
gennem årene lagt nogle penge
til side fra indsamlingerne, og vi
har midler til endnu en bygning,
så overførsel af midler til dette
går i gang straks, ligesom vi også
har sendt midler til inventar.
Men som man kan regne ud, er
der behov for støtte til mere
byggeri, så hvis nogen skulle være villige til at iværksætte aktiviteter til støtte for skolebyggeriet
i form af løb, indsamlinger eller
andre arrangementer, ville det
være meget velkomment.
Indtil videre undervises de fleste af børnene i de gæstehytter, som også findes i landsbyen.
Billederne viser forskellige faser i
byggeriet.
I de første år gik de indsamlede
penge til sundhedsklinikken, som
blev indviet i 2011. Siden har vi
støttet forskellige store og små
projekter i Asembo. Her kan bl.a.
nævnes vandingsanlæg, brønde og
fodboldskole og i Kagwena
Mochiewo, som er en anden
landsby ikke så langt fra Asembo,
har vi hjulpet en Village Banking i
gang, så man har mulighed for at
støtte lokale iværksættere.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Kurt Pedersen, kasserer

