Vestkenyas Venner
Vestkenyas Venner er en NGO
med ca. 150 medlemmer
spredt ud over det meste af
Danmark. Foreningen blev
startet i 2007.
Vi støtter lokale udviklingsprojekter i samarbejde med i
foreningerne i Vestkenya
(Kanyakoo i Asembo ved
Victoriasøen og Kagwena Mochiewo, som ligger ca. 50 km
fra Asembo).

Fra Vestkenyas Venners fodboldskole i Asembo

Vore primære arbejdsområder har været
• at forbedre vandforsyningen
• at forebygge aids og andre sygdomme
• at hjælpe elever, så de kan gå i skole
Pengene til arbejdet er primært kommet fra skoler rundt i Danmark,
som har arrangeret sponsorløb for Vestkenya eller har støttet på
anden måde.
Også forskellige foreninger (bl.a. Lions) har støttet vores arbejde.

Hvad kan I bruge os til?
Vi kan tilbyde undervisningsforløb på alle klassetrin med deltagere fra
Kenya. Dette vil typisk foregå i starten af september, hvor vi oftest
har besøg fra Kenya.
Undervisningen kan indeholde
- oplysning om Kenya og kenyanske samfundsforhold
- oplysning om det kenyanske skolesystem
- kenyansk madlavning
- sang og dans til trommespil

”Vi har i dag haft gæster fra Kenya. Hele vores indskoling har danset, sunget,
lavet kenyanske biler og spist kenyansk mad. Dagen sluttede af med at eleverne
løb penge ind til kenyanske skoler.
Tak for en god dag.” (Fra Nydamskolens hjemmeside 12. september 2017).

Sponsorløb
Følgende skoler har i årenes løb arrangeret sponsorløb for Vestkenyas
Venner:
Ansgarskolen i Ribe (tidligere Valdemarskolen og Nørremarkskolen)
Bryndum Skole i Esbjerg
Den lille Skole i København
Freinetskolen i København
Gjellerupskolen i Herning
Hertug Hans Skole i Haderslev
Nydamskolen i Sønderborg
Ringkøbing Skole
Skanderup Efterskole
Vittenbergskolen i Ribe
Vi kan tilbyde materiale til arrangering af sponsorløb for udviklingen i
landsbyerne.

Det er pengene brugt til:
Alle udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet (kørsel, fortæring
mv.) afholdes af bestyrelsesmedlemmerne.
• Vi har skaffet penge til bygning af en sundhedsklinik i Asembo.
• Vi formidler kontakten mellem danske familier og kenyanske
skolebørn (i øjeblikket omfatter kontakten 62 elever, hvor danske
sponsorer overfører skolepenge gennem Vestkenyas Venner)
• Vi har hjulpet med at få etableret et træplantningsprojekt
(miniplanteskole) i Kagwena Mochiewo.
• Vi har sammen med Ingeniører uden Grænser etableret
kunstvandingsanlæg i Kanyakoo.
• Vi støtter byggeriet af en skole, som er under opførelse i Asembo.
• Vi har hjulpet Village Banking i Kagwena Mochiewo i gang.
• Vi har skaffet penge til Asembo Riverside Model School.
Se vores hjemmeside

www.vestkenyasvenner.dk
eller kontakt formand Steen Seierup, sejrsby@icloud.com
eller kasserer Kurt Pedersen, ruthkurt@icloud.com

