
Formandsberetning for året 2019 - 2020 - Vestkenyas Venner  

Denne beretning er for året, der er gået mellem generalforsamlingen den 18. august 2019 og 
generalforsamlingen i indeværende år - den 21. august 2020.  

I løbet af perioden har bestyrelsen for Vestkenyas Venner (VKV) af holdt ‘fysiske’ bestyrelsesmøde 
den 16. september 2019, den 6. november 2019 og den 27. januar 2020 og en række video-
møder hhv. den 11. maj (om den økonomiske støtte til planteskoleprojektet i Kagwena) - d.13. maj 
(om sponsorstøtte til skolebørn i og udenfor især Asembo med fokus på 7 afgangselever) og 15. 
maj 2020 (om indholdet af nyhedsbrevet udsendt ultimo maj).  

Foreningsårets største aktiviteter i perioden har været:  

1. VKV har i løbet af det sidste år udsendt 8 nyhedsbreve (3 i efteråret 2019 og 5 i de første 7 
måneder af 2020) til foreningens medlemmer med informationer om foreningens aktiviteter 
og nyheder omkring situationen i Kagwena og Asembo - Kanyakoo.  

2. Peter Okoyo og Pauline Adhiambo besøg i november 2019, hvor de deltog i en lang række 
arrangementer på skoler omkring Viborg, Ribe-Esbjerg og Sønderborg. I forbindelse med 
de afholdte arrangementer blev der indsamlet et beløb på 17.800 kr. som økonomisk 
støtte til VKV’s aktiviteter.  

3. Indsamling til såkaldte ‘julekurve’ til uddeling i hhv. Asembo/Kanyakoo og blandt Kagwena 
Mochiewos medlemmer - en samling som indbragte i alt 15.047 kr. som blev sendt til de 
to landsbyer kort før jul.  

4. Økonomisk støtte til opførelse en række ‘klasselokaler’/huse til Asembo Riverside Model 
School - hvor VKV i perioden fra august 2019 til juni 2020 har støttet byggeriet med i alt 
ca. 170.000 kr. - bevilget som tre større beløb til hhv. klasselokaler og toiletbygninger.  
I løbet af det sidste år har VKV således bidraget økonomisk til opførelse af 5 klasselokaler, 
2 toiletbygninger, samt et kontor og et ‘lærerværelse’ til den nye ARMS skole.  

5. Økonomisk støtte til igangsættelse af en planteskole i Kagwena, hvor VKV støtter projektet 
gennem økonomisk støtte til udgifterne til ca. 4.000 kr. til arbejdslønninger til hhv. de 
lokale, som yder en arbejdsindsats, og til udgifterne til aflønning af lærere/instruktører, 
som vil instruere/uddanne lokale i Kagwena i planteskoledrift. Kagwena Mochiewo står 
selv for finansieringen af udgifter til redskaber og diverse frø mm. gennem et lån i 
Kagwena Village Bank. Udvidelsen af VKV’s aktiebeholdning i Kagwena Village Bank skal 
ses i denne sammenhæng - en støtte til at Kagwena Village kan udlåne et beløb til 
planteskoleprojektet. Informationer fra Kagwena har peget på et fokus på frøplanter til 
træer, som kan anvendes dels som foder til husdyr og dels som stolper/træ til bygninger - 
i og med denne spredning på tre forskellige træarter fremstår projekter også som havende 
forskellige tidshorisonter med en spredning mellem kort, mellemlangt og det lidt længere 
sigte. Men vi håber, at VKV’s medlemmer inden længe kan besøge planteskolen - og 
fortælle mere om projektet.  

6. Økonomisk støtte til udvidelse Kagwena Village Bank - VKV udvidede sin aktiebeholdning i 
banken for ca. 4000 kr., således at landsbybanken pt. har en samlet kapital på mere end 
10.000 kr. (men også her må mere præcise informationer afvente et besøg af VKV-
medlemmer). 

7. Vi har to gange over de sidste 5-6 måneder fremsendt økonomisk støtte til indkøb af 
fødevarer til personer i økonomisk nød i Kagwena og Kanyakoo i forbindelse med Corona-
epidemien. I marts-april bevilgede VKV ca. 8500 kr., og i løbet af juni-juli indsamlede VKV 
ca. 15.000 kr. til de to landsbyer - et beløb som vi har opdelt i to portioner, hvoraf den 



første portion er overført primo august og det andet beløb vil blive overført i den nærmeste 
fremtid.  

8. I perioden fra juni 2019 til og med maj 2020 har VKV overført ca. 100.000 kr. fra danske 
donorer til kenyanske skolebørn, til betaling af schoolfees og andre udgifter forbundet med 
skolegang i Kenya. Fra VKV’s bestyrelse skal der lyde en stor tak til alle, som bidraget til at 
støtte disse børns skolegang.  

9. Jeg var på besøg i Asembo og Kagwena i oktober 2019. Her fik jeg talt med medlemmer 
af hhv. Kanyahoo Self Help Initiative (KHSI) og af Kagwena Mochiewo og fik et personlig 
og konkret indblik i de problemer og den tankegang, som præger de to landsbyer. Noget, 
som ikke alene er store oplevelser, men også vigtig for den gensidige forståelse i den del 
af året, hvor kommunikationen er præget af den store fysiske distance til Kenya og foregår 
enten skriftlig eller per telefon.  

10. I perioden fra juni 2019 til maj 2020 er antallet af medlemmer i VKV gået fra 132 i juni 2019 
til 124 i maj 2020. Medlemsskaren kan således siges at være stabil, men det vi ønsker 
mest af alt er selvfølgelig en medlemsfremgang .... Og vi vil gerne opfordre alle 
medlemmer af VKV til at komme med forslag på hvordan det kan lade sig gøre!!  

Opsummerende har foreningsåret 2019-20 været et af de mest intensive i VKV’s historie siden 
finansieringen af byggeriet af sundhedsklinikken i Asembo i foreningens tidlige år.  

I Kagwena har vi efter starten i 2018-19 af en Village Bank medvirket til at konsolidere denne 
landsbybank på et niveau, hvor den kan støtte mange lokale medlemmer af Kagwena Mochiewo 
med mindre lån til ‘hverdagsformål' som betaling af børnenes schoolfees, indkøb af lagre til små 
butikker/kiosker/dukas med videresalg for øje, finansiere indkøb af vigtig medicin mm. Gennem 
denne konsolidering har VKV bidraget til at Kagwena Villagebank nu også har en kapitalstørrelse, 
som gør det muligt, at banken kan stå for udlån til mindre erhvervsvirksomheders opstart eller 
drift.  

I Kagwena har vi gennem overførsel af økonomiske midler og gennem dialog bidraget til at starte 
en lokal planteskole med fokus på produktion af salg ‘træ-spirer’ til medlemmer af Kagwena 
Mochiewo og andre personer i lokalområdet. Projektet har dels en umiddelbar effekt gennem de 
jobs, der er blevet skabt i lokalområdet og dels en effekt på lidt længere sigt gennem det 
forventede salg af ‘træ-spirer’, efterhånden som frøene transformeres til ‘træ-spirer’.  

I Asembo - Kanyakoo har VKV’s støtte i det forløbne år været fokuseret på bygningen af den nye 
skole: Asembo Riverside Model School (ARMS). 
Den vigtigste beslutning fra VKV’s side blev taget på et bestyrelsesmøde den 16. september 
2019, hvor bestyrelsen blev enige om at støtte byggeriet med et beløb på ca. 1.000.000 Kshs 
svarende til ca. 70.000 kr. Beslutningen blev taget efter et par måneders korrespondance med 
KSHI om projektet og kontanter til såvel danske bygningssagkyndige som kenyanere med indsigt 
i prisen for bygningsmaterialer i Kenya.  
I processen er VKV et par gange blevet mindet om, at der kan være forskel mellem planer og de 
forestillinger, vi gør os i Danmark ud fra informationer fra Kenya, og den konkrete realisering i 
Asembo - Kenya. Konkret er vi i VKV’s bestyrelse blevet overrasket et par gange i løbet af det år, 
der er gået. Det, vi i udgangspunktet opfattede som den samlede pris for byggeriet, viste sig at 
være en fejllæsning af de fremsendte ‘planer’ og reelt kun prisen for byggeriets første fase. Da 
denne ‘fejl’ blev klar for bestyrelsen, blev vi enige om forsat at støtte med byggeriet med en fase 
2, til en pris svarende til den første fase. Senere har vi sendt yderligere økonomisk støtte til 
opførelsen af ARMS til noget, som kunne kaldes fase 3: opførelsen af endnu en toiletbygning til 
skolens elever og lærere.  



Den samlede udgift for VKV har været ca. 170.000 kroner - et beløb som VKV har haft stående 
som formue på vores bankkonto - og som er penge indsamlet især fra danske skoler gennem de 
sidste 4-7 år.  

Det er således et langt ‘slankere’ VKV, som er centrum for dagens generalforsamling end for et år 
siden. Hvor VKV i september 2019 havde en formue på ca. 200.000 kr., er det beløb i løbet af 
2020 blevet reduceret til ca. 50-60.000 kroner.  

Men de store udgifter for VKV skal, som gennemgået i ovenstående, ses i sammenhæng med, at 
foreningen har søsat nogle store nye projekter, som vi håber får en afgørende betydning for hhv. 
Asembo og Kagwena i de kommende år. Den nye situation for VKV med en langt mindre formue 
end tidligere, sætter også fokus på behovet for at VKV i det kommende år overvejer grundigt, 
hvordan der kan findes vej til økonomiske midler, som kan anvendes til at styrke den økonomiske 
og sociale udvikling blandt borgerne i Asembo og Kagwena.  

Steen Seierup 


