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Det er på tide at orientere vore medlemmer og sponsorer om situationen i Kenya med særlig fokus på
Vestkenyas Venners samarbejdspartnere i Kanyakoo og Kagwena Mochiewo.
I nyhedsbrev 2 kunne vi fortælle, at formanden for Kagwena Mochiewo havde takket for den hjælp til
køb af fødevarer, vi havde sendt for at hjælpe under Covid-19-pandemien. Nu har også Kanyakoo Self
Help Initiativ (KSHI) takket.
80 % af befolkningen i Asembo-regionen er beskæftiget med lavtlønnet og midlertidigt arbejde og har
dermed ustabile indtægter. De er derfor meget sårbare i den aktuelle situation.
Mangel på fødevarer
Hvis situationen trækker ud, må man frygte stor mangel på fødevarer. KSHI har begyndt at uddele af de madrationer, de har indkøbt, men de er meget selektive. Det er kun familier, som er
hårdt ramt, der har modtaget donationer.
Regntiden har i år været mere voldsom end normalt i dele af
Østafrika. Det har medført, at Victoriasøens overflade er steget
til et historisk højt niveau, hvilket har medført store oversvømmelser, som har gjort mere end 1800 familier hjemløse, og over
100 mennesker er døde efter at floden Nzoia i Vestkenya har
oversvømmet store områder. Dette har dog så vidt vides ikke berørt vores samarbejdspartnere.
Ud over oversvømmelser er Østafrika også plaget af græshoppesværme, som i dele af landet fortærer alle planter undervejs.
Situationen generelt
Regeringen har iværksat nogle tiltag, som rammer bl.a. selvstændige og handlende på markeder hårdt.
I skrivende stund (16. maj) er der 830 bekræftede tilfælde af coronasmittede i Kenya. 301 er blevet raske igen, og der har været 50 dødsfald relateret til Covid-19.
Landet er delvist lukket, og det er forbudt at køre ind i og ud af udvalgte området; bl.a. Nairobi, Mombasa. Indtil 6. juni er der udgangsforbud i hele landet fra solnedgang til solopgang.
Der har været oprettet karantænecentre forskellige steder i landet, bl.a. på kostskoler, kollegier og
nogle hoteller.
Undervisningen
Der er endnu ikke noget konkret om, hvornår skolerne åbner igen. Først i sidste uge blev der nedsat en
kommission, som skulle fremkomme med forslag til det uddannelsespolitiske område: Hvornår skolerne
skal åbne igen, hvad og hvordan med de elever der skal op til afgangseksaminer i oktober - november i
indeværende år.

Skolerne i Kenya kræver, at der stadig betales skolepenge. Ellers kan de ikke overleve. Lærerne skal have
løn i perioden, men regeringen har ikke meldt ud om dette endnu.
Hvis der kommer nyt om dette, vil vi underrette vores sponsorerne af skolebørn.
Regeringen foretager nødsituationsforberedelser for at få alle kandidater til at genoptage skolegangen
og til at aflægge nationale prøver i slutningen af året. Skoleåret slutter med udgangen af året, så eksaminer vil finde sted i november og december. Præsident Uhuru Kenyatta kræver, at eksamen efter både
primary school og secondary school gennemføres. Præsidenten har sagt, at hans administration vil udstede specifikke retningslinjer for, hvordan kandidaterne vil genoptage læring og roste den igangværende online-læring gennem radio- og tv-sendte programmer.
I Kenya betyder et eksamensbevis med en god karakter væsentligt mere end i Danmark. Det kan derfor
få afgørende betydning for de studerende, der på grund af skolelukninger ikke modtager optimal undervisning, hvis deres præstation ved eksamen bliver dårlig, eller hvis de ikke består.
Syv af ”vore” elever skal til afsluttende eksamen i år. Vi vil i bestyrelsen følge udviklingen og senere vurdere, om der er behov for yderligere hjælp til dem.
Vi vil om kort tid sende yderligere oplysninger sponsorerne til de syv elever.
En del af ovenstående informationer har vi fået fra Peter Okoyo med vedhæftede links til kenyanske medier. Disse kan rekvireres hos ruthkurt@icloud.com
Kommunikation mellem sponsorer og elever
Der er et stort ønske om at forbedre kommunikationen mellem sponsorer og elever. Vi har oplevet, at
det kan virke lidt diffust for nogle af eleverne, at mennesker i Danmark, som de ikke kender, har overskud til dem og sender penge til deres skolegang. Derfor kunne vi ønske, at det blev muligt for de sponsorer, som ønsker det, at sende en lille hilsen til deres sponsorbarn. Det kunne være i form af tegninger, billeder, små breve eller noget andet. Dette kan ske gennem Vestkenyas Venner, så der ikke etableres direkte kontakt mellem sponsorer og elever. Vores partnere i KSHI kunne så uddele til de enkelte
elever og familier. Vi har endnu ikke formen helt på plads, men når aftalen ligger færdig med KSHI, vil vi
informere alle sponsorer direkte.
Kontingent til Vestkenyas Venner
I Nyhedsbrev nr. 2 - 2020, blev det oplyst, at det nu er tid til at betale årets medlemskontingent til Vestkenyas Venner og hvordan man kan betale.
Indtil nu har lidt over halvdelen betalt. Hvis du ikke kan huske, om du har betalt, er du velkommen til at
sende en forespørgsel til ruthkurt@icloud.com.
Billeder af sponsorbørn
Vi har modtaget nogle billeder af glade sponsorbørn, som har modtaget breve fra sponsorer. På et enkelt billede har en bedstemor sneget sig ind sammen med to børnebørn.
Skolebyggeri
I tidligere nyhedsbreve har vi omtalt byggeriet af den nye skole. Som billederne viser, er man godt i gang
med den nye bygning og udeområderne ved skolen. Som I kan se, fremstiller man selv mustenene.
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