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Ændring af skolesponsorkonceptet
Vestkenyas Venners sponsorering af skoleelever er med vilje opsat efter andre principper
end de store hjælpeorganisationers. Vores sponsorering er mere personlig, alle pengene
er gået direkte fra sponsor til et barn. Når alt går godt, er styrken, at sponsoren kan glæde
sig over tilbagemeldinger fra det sponsorerede barn og igennem disse følge barnets
udvikling igennem det kenyanske skolesystem. Det er i hvert fald foreningens grundtanke
og også målsætning, at det skal være sådan, men vi er klar over, at der er plads til
forbedringer hvad angår nyhedsstrømmen fra Kenya.
Gennem årene har denne form for direkte sponsorering givet nogle udfordringer, som for
eksempel når sponsorer midt i et skoleforløb stopper deres bidrag. Det kan der for giveren
være gode grunde til, men for barnet vil det ofte betyde, at det ikke kan fortsætte sin
igangværende skolegang, hvis der ikke findes en ny sponsor.
Af denne grund har bestyrelsen nedsat et sponsorudvalg til at komme med forslag til en
løsning, så vi i Vestkenyas Venner ikke er så sårbare, hvis en sponser stopper.
Bestyrelsen for Vestkenyas Venner har derfor besluttet fremover at lade 5% af de
indbetalte sponsorbidrag indgå i en pulje til at afbøde følgerne af afbrudte sponsorater. På
den måde vil Vestkenyas Venner bedre kunne sikre børnenes
kontinueret skolegang. Da det jo tager tid at opbygge en pulje, der kan
fungere som sikkerhedsnet, har bestyrelsen lagt 5000 kr. ind som
startkapital. Vi er klar over, at det i princippet er et skridt væk fra det
personlige sponsorat, men vi håber og tror på opbakning til denne lille,
men i vores øjne vigtige og nødvendige ændring.
Hvis det viser sig, at enkelte elever ikke kan undvære de 5% af
sponsorbetalingen for at fortsætte skolegangen, må disse tilfælde
vurderes enkeltvis og eventuelt undtages fra ordningen eller få tilført
midler fra puljen.
Aktuelt om elever i sponsorprogrammet

Samwel Odawa

Seks elever i skolesponsorprogrammet afsluttede i foråret secondary school og er klar til
at fortsætte en videreuddannelse. De seks elever er Samwel Odawa, Joseph Otieno Ogol,
Millicent Adhiambo, Christel Mueni, Brenda Achieng og Ingrid Sheyzia Akinyi.

I skrivende stund ved vi, at Samwel Odawa har fået så gode karakterer, at han kan få sit
ønske om at studere veterinærmedicin ved Nairobi universitet opfyldt. Brenda Achieng er
optaget på Moi University i Eldoret, hvor hun ønsker en ”bachelor in education”. Det gør
hende kvalificeret til at undervise på gymnasieniveau. Og Joseph Otieno Ogol er optaget
på The Kitale National Polytechnic, hvor han vil få en handelsuddannelse.
De øvrige elevers ansøgninger om videreuddannelse kender vi ikke endnu.
Seks elever i Vestkenyas Venners sponsorprogram går nu i 8. klasse og vil afslutte
primary school til marts 2022 og derefter fortsætte i secondary school. De seks elever er
Norline Ouma Ogutu, Clinton Odhiambo, Steven Otieno, Ida Anyango, Fidel Castro
Odhiambo og Francis Juma.
For Starline Onyango Otieno, Felix Odhiambo og Terry Jane Achieng gælder, at de i 2021
er startet i secondary school.
Afslutningsvis kan det nævnes, at Roseline Saida, Sharon Achoki og Irene Omondi går i
sidste klasse i secondary school.
Sponsorer søges
Vestkenyas Venners ønsker primært at medvirke til, at flest muligt af eleverne kan
gennemføre en uddannelse i primary school. Men når elever har talent eller særlige evner,
og hvis det er muligt at skaffe sponsorer, vil vi også gerne være med til at bane vejen for
elever som Samwel, der opnåede næsthøjeste karakter til eksamen, men selvfølgelig også
for andre elever, som er egnet til nye mål. Men også Starline og som er nævnt ovenfor,
har brug for flere sponsorkroner for at kunne gå i secondary school.
Svære tider i Kenya
Kenya - og dermed vore samarbejdsparter Kanyakoo Self Help Initiative og Kagwena
Mochiewo – har økonomisk svære tider og lider hårdt under coronaen. Det forlyder, at
coronarestriktionerne kræver flere ofre end selve sygdomen. Der er ingen, der får
kompensation, som vi kender det i Danmark.
Samarbejde mellem Nydamskolen og ARMS
(Asembo Riverside Model School)
Årets U-landskalender har fokus på Kenya. Dette er
anledningen til, at Nydamskolen, som ligger i Vester
Sottrup i Sønderborg Kommune, er i gang med at
forberede et virtuelt møde med ARMS, skolen i
Asembo. Der planlægges med udveksling med
workshops og præoptagede undervisningssessioner
med f.eks. sang og dans og instruktion i produktion af
legetøj. Endelig planlægges der med direkte
videoforbindelse mellem eleverne 6.000 km fra
hinanden.
Det er indskolingsklasserne, som skal samarbejde, så
eleverne oplever forhåbentlig, at tidlig engelskundervisning kan bruges til noget i praksis.
Anette Miang fra Nydamskolen og Poul Flack-Jensen fra Vestkenyas Venner arbejder med
projektet sammen med bl.a. Peter Okoyo og Monica Saida, som er skoleleder ved ARMS.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

