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Julekurve 
Vestkenyas Venner ønsker alle vore medlemmer og sponsorer et godt nytår. Tak for 2020. 
Vi har virkelig meget at takke for. Tak til de 62 sponsorer, som medvirker til, at 56 elever 
kan passe deres skolegang. Men takken gælder ikke kun medlemmerne og sponsorerne. I 
har været gode til at videresende behovet for hjælp til Kenya i corona-året. Vi har modta-
get mange penge fra personer, som vi ikke kender.  
I slutningen af juni måned oplyste vi i et nyhedsbrev om fødeva-
resituationen i Kenya, og vi startede en indsamling. Den gav 

17.500 kr., som blev sendt til Kanyakoo 
og Kagwena Mochiewo ad to gange. Før-
ste halvdel af beløbet blev sendt i starten 
af august og resten i slutningen af 

. 
I starten af november måned startede vi 
indsamlingen til julekurve. Som oplyst i 
nyhedsbrevet gav julekurveindsamlingen 
i 2019 15.075 kr. Det blev eftertrykkeligt 
overgået i 2020, hvor vi nåede op på 
23.210 kr. Pengene blev overført 10. de-
cember, og kurvene blev uddelt i dagene 
før juleaften. 
Tusind tak til alle bidragyderne. Hvis I kender til nogen, som har 
ydet bidrag til indsamlingerne, er I meget velkommen til at takke på 
foreningens vegne.  

Corona-nyt fra Kenya 
Sarah Achieng, som er suppleant til bestyrelsen, har hen over jul og nytår været i Kenya. 
Hun har fortalt, at skolerne åbnede igen 4. januar efter at have været lukket i 9 måneder.  
I medierne kan man læse, at det er meningen, at alle elever og lærere skal have foretaget 
temperaturmåling, og de skal bruge desinfektionsmidler, inden de får lov til at komme ind i 
klasserne. Myndighederne siger, at der er gjort en indsats for at sikre elever og lærere, 
men den kenyanske lærerforening kritiserer, at regeringen ikke har frigivet tilstrækkelige 
midler til indkøb af termometre, desinfektionsmidler og andet til at forebygge smittespred-
ning. 
Alle elever skal gå skoleåret om bortset fra dem, som går i afgangsklasserne. De genop-
tog allerede undervisningen i slutningen af 2020.  
Der er udgangsforbud mellem kl. 22 og kl. 4. Præsidenten har forlænget dette til marts må-
ned. 

Kvinderne i Kagwena Mochiewo er  
samlet ved uddeling af julekurvene 

Starline med noget af ”jule-
kurven” til familien 



 
 
 
 
Administrator ansat 
Vi har i bestyrelsen længe syntes, at kommunikationen fra eleverne til deres sponsorer har 
været mangelfuld. Vi har også haft forståelse for, at det var en stor opgave for en person 
at skulle løse opgaven ved siden af et fuldtidsarbejde. Derfor har vi ansat Peter Okoyo 
Owe for en periode på seks måneder for at løse denne og andre opgaver. Indtil nu har 
omkring 70% af sponsorerne modtaget en e-mail med brev eller tegning + foto af sponsor-
barnet.  
Pengene kommer dels fra private sponsorer, dels fra indestående på foreningens konto.  
 
Vandopsamling 
Ved ARMS-skolen (Asembo Riverside Model School) har man 
problemer med vandforsyningen. Man har nogle store vand-
tanke fra et andet projekt, som allerede er stillet op, men man 
mangler tagrender, så regnvandet kan opsamles. Projektet vil 
koste ca. 4.000 kr. 
Vi synes ikke, vi i øjeblikket vil bruge af foreningens indestå-
ende på dette projekt, men hvis nogen blandt medlemmerne og 
sponsorerne har lyst til at bidrage til projektet, vil vi gerne vide-
reformidle pengene. Det er den sædvanlig konto: 
Frøs Sparekasse, reg. 9738, konto 2176432  
eller på MobilePay nr. 35350. 
Skriv venligst ”tagrender” ved indbetalingen. 
Hvis der skulle komme mere end 4.000 kr. ind, vil de blive brugt 
til andre projekter på skolen. 
Vestkenyas Venners formand, Steen Seierup, har ofte haft ele-
ver med på studierejse til Kenya. Nogle af eleverne har ment, 
at dette projekt er så vigtigt, at de allerede har doneret penge til 
formålet. Tusind tak. 
 
Træplantningsprojekt i Kagwena Mochiewo 
I sidste uge gik man i gang med at plante de små træer ud. Foreningen har lejet et stykke 
jord, som man er i gang med at beplante. 
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