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Nyhedsbrev 2 – 2020 
Skolen i Asembo 
 
Som nævnt i Nyhedsbrev 1 - 2020 blev den nye Asembo Riverside Model School åbnet i januar, og 
Vestkenyas Venner har sendt penge til 1. og 2. etape af opførelsen af endnu en bygning.  
I UgeAvisen Ribe var der uge 14 en fin artikel om byggeriet af skolen. Der blev oplyst, at Vestke-
nyas Venner havde sendt ca. 80.000 kr. til byggeriet. Det korrekte tal er, at vi indtil nu har sendt 
124.000 kr. til byggeriet og 8.700 kr. til inventar og undervisningsmaterialer. 

Desværre er Kenya også alvorligt ramt af coronavirus. Landet er lukket for udlændinge fra lande, 
hvor man har kendte tilfælde af virussen, og alle skoler er lukket.  
Skolebyggeriet og skolen i Asembo er standset midlertidigt. Eleverne er sendt hjem, og man forsø-
ger så godt som muligt at undervise eleverne. Men hjemmene er uden adgang til internet og com-
putere, som vi kender det fra Danmark, så man kopierer opgaveark til eleverne, som forældrene 
så kan hente. 

Bestyrelsen i Kanyakoo har anmodet om støtte til indkøb af et nødlager af fødevarer. Vestkenyas 
Venner har bevilget 5.000 kr. til dette formål. Men vi er ikke de eneste, der bidrager til oprustnin-
gen mod covid-19 i Kenya. Søndag den 5. april kunne man i landets aviser læse, at den danske stat 
har bevilget 320 millioner kenyashilling (ca. 21 – 22 millioner kr.) til medicin, udstyr og kapacitets-
opbygning til Kenya. Sidst i dette nyhedsbrev er der 
kopi af en e-mail fra Peter Okoyo, hvor han takker 
for det beløb, som Vestkenyas Venner har doneret. 

Også Kagwena Mochiewo har anmodet om hjælp 
til indkøb af fødevarer. Da denne forening er min-
dre end Kanyakoo, har vi sendt 3.300 kr. til dem. 
Formanden, Moses Amollo Aloyo, har allerede tak-
ket for pengene og sendt kopier af kvitteringer plus 
billeder, der viser medlemmer, som vasker hæn-
der, inden de modtager deres andel af det ind-
købte.  

Undervisningen er som nævnt lukket ned på alle 
skoler i Kenya – det rammer således også de 
mange skoler, som vore sponsorerede elever går 
på. Vi har desværre ikke fået nogen oplysninger om 
og i hvilket omfang disse skoler har fjernundervis-
ningsaktiviteter. Peter Okoyo omtaler i vedlagte 
rapport, at forældre fra forskellige dele af landet 
har opfordret til, at forældrene får refunderet sko-
lepengene, fordi børnene ikke modtager undervisning. Imod dette tæller dog, at uden skolepenge 
har skolerne ikke midler nok til at lønne lærerne. 



 
 
 
 
Vi følger situationen og underretter sponsorerne, hvis der sker noget, som har konsekvenser for 
skolepengene. 

Peter Okoyo har på opfordring fra vores formand Steen Seierup sendt en rapport om situationen i 
Kenya. Steen har oversat, og rapporten kan læses sidst i dette nyhedsbrev. 
De vedlagte artikler kan åbnes, hvis man kopierer linket ind i en Google-søgning. 

Medlemskontingent 2020 
Så er det igen tid til at betale medlemskontingent til Vestkenyas Venner 
De årlige kontingentsatser 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 Sparekasse, reg. 9738 konto 2176432 
 eller på MobilePay nr. 35350 

Vi håber, at I fortsat har lyst til at støtte den fantastiske udvikling, som medemmerne og sponso-
rerne har været med til at igangsætte i Vestkenya i kraft af jeres bidrag. 
Nogle medlemmer har allerede betalt kontingentet for 2020. De vil få en e-mail med oplysning om 
dette, så de ikke kommer til at betale igen.  

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Kurt Pedersen 

Peter Okoyos rapport i Steen Seierups oversættelse 
Jeg skriver fra Asembo. Situationen er normal bortset fra udgangsforbuddet. Skolerne er stadig 
lukket, og alle sociale sammenkomster er forbudt, inklusive forsamlinger i kirker. Forbuddene 
håndhæves strengt af politipatruljer, og pga. udgangsforbuddet lukker forretningsdrivende deres 
butikker, og det efterlader gader og veje øde efter kl. 18.30. Jeg kan iagttage, at de fleste i befolk-
ningen overholder påbuddene om ikke at give håndtryk og holde en social afstand på 1 meter. 
Håndvaske og sæbe er opstillet i næsten i alle butikker og kiosker.  

Transport mellem Asembo og Kisumu er muligt i dagtimerne mellem 6.00 og 18.30. Matatu’erne 
(minibusserne, red.) må dog ikke medbringe mere end 8 passagerer. Der er to politivejspærringer 
på ruten mellem Asembo og Kisumu. Vejspærringerne er bemandet med politi og med sundheds-
fagligt personale, som screener alle, som passerer for coronasymptomer (ved hjælp af kropstem-
peraturmålinger).  

Lokalt her i Asembo har vi observeret en stigning i fødevarepriserne, men der er stadig adgang til 
de fleste fødevarer.  
Vi vil gerne takke Vestkenyas Venner oprigtigt for at have sent os i KSHI et beløb på 80.000 Kenya-
shilling, som vi har afsat til nødhjælp, i en situation hvor den kenyanske stat har beordret en total 
nedlukning. På KSHI’s sidste møde besluttedes det at indkøbe vigtige madvarer. Vi har således 
købt 15 sække majs (en sæk rummer 80 kg, dvs. i alt 1200 kg majs) og 8 sække ris (en pose er 25 
kg - i alt 200 kg). 1 sæk majs handles til 4000 kenyashilling og en sæk ris til 2550 kenyashilling.  



 
 
 
 
Alle elever i Kenya er sendt hjem, også elever på vores nye Asembo Riverside Model School 
(ARMS). 
Undervisningen afholdes nu som ’afhjælpende’ undervisning for de elever, som opholder sig 
hjemme. Jeg må indrømme, at det er vanskeligt at måle dens virkning. Vi startede en online 
whatsapp-gruppe, hvor lærere lægger hjemmearbejde og opgaver ud til eleverne. Det, vi kan se, 
er, at kun et par forældre har reageret på denne platform. Et par forældre er kommet for at hente 
fotokopier af opgaver, men ikke i noget stort antal. Der er oprettet et regerings-radioundervis-
ningsprogram, men vi har ikke været i stand til at måle, hvor mange elever der følger det. Imidler-
tid rammes hele nationen af den lave effektivitet i denne hjemmelæring, og der er derfor indenfor 
uddannelsessektoren personer, der opfordrer til, at alle elever gentager årets klasser i det næste 
skoleår.  
Se følgende artikel: https://www.standardmedia.co.ke/article/2001366544/why-students-may- 
be-forced-to-repeat-classes-this-year  

Hvad angår spørgsmålet om betaling af ‘schoolfees’, vil vi gerne opfordrer WKF til at overføre 
‘schoolfees’ for april for at gøre det muligt for ARMS at betale lønninger til lærerne, da vi i besty-
relsen for ARMS var enige om at udbetale lønningerne for april måned.  
Her i Kenya er der er dog også kommet opfordringer fra forældre i forskellige dele af landet om, at 
skolepengene tilbagebetales. Vi ved ikke, hvordan dette ville fungere. Vi har ikke hørt nogen klar 
retning om dette.  
Se denne artikel: https://www.standardmedia.co.ke/article/2001366795/dilemma-over-fees-af-
ter-premature-closure-of-schools  

Ministeriet for sundhed og sundhedspersonale i Kenya mener, at Kenya står foran et massivt koro-
naudbrud i de kommende måneder, hvilket har fået regeringen til at beordre, at der skal identifi-
ceres 20 skoler i hver county (kommune - eller region), som kan anvendes som isolationscentre 
(dvs. at kostskoler omdannes til isolationscentre) for de enkelte counties coronapatienter.  
Se denne artikel:  
https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/03/govt-to-identify-20-schools-per- county-for-use-as-
covid-19-response-centres-ruto/  
Dog har Kenyas lærerforeningen meldt sig om modstandere af denne ide.  
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001366672/knut-rejects-use-of- schools-as-covid-19-
isolation-centers  

Afsluttende om infektionshastigheden og situationen i Kenya.  
De bekræftede corona tilfælde var lørdag den 4. april 122 - og 4 dødsfald knyttet til corona.  
I et land som Kenya er der mange mennesker, der bestrider disse oplysninger, således har et parla-
mentsmedlem sagt, at i hans Dagoreti-valgkreds i Nairobi er der 7000 personer som er sat i karan-
tæne på en lokal skole.  
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001366148/mp-john-kiarie- grilled-over-claims-on-
coronavirus-numbers  

Så vi ved faktisk ikke så meget bag kulisserne.  
Vi holder jer orienteret om udviklingen.  
 
Med venlig hilsen,  
PETER OKOYO OWE  
COORDINATOR  
KANYAKOO SELF HELP INITIATIVE  


