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Kære medlemmer og sponsorer 
 
Julekurve 
Tak til jer alle for den støtte, som I igennem medlemskab, skolesponsorater, fødevarehjælp og 
donationer yder til Vestkenyas Venner, så vi kan støtte udviklingen i Vestkenya.  
Igen i år opfordrer vi til at give hjælp til julekurve til trængende i Kanyakoo og Kagwena 
Mochiewo.  
I 2020 kunne Vestkenyas Venner sende 23.210 kr. til julekurve takket være donationer fra med-
lemmer og sponsorer. Også andre, hvis adresser vi ikke har oplyst, og som vi derfor desværre 
ikke kan takke for hjælpen, har bidraget. Det var 
betydeligt mere end den tidligere rekord fra 2018, 
hvor der blev sendt 15.500 kr. til julekurve. Vi hå-
ber, at mange igen i år vil følge opfordringen og 
være med til at glæde en fattig familie i juletiden.  
En kurv koster 100 kr., men hvis nogen synes, de 
ikke ønsker at give så meget, er man velkommen 
til at give et mindre beløb. Så kan to eller flere 
være sammen om en kurv.  
I kurvene vil der typisk være majsmel, hvedemel, 
ris, salt, mælk, sæbe, te, madolie og en kylling. Det 
kan være lidt forskelligt afhængigt af, hvad der i 
øjeblikket kan købes på det lokale marked. 
Indbetaling til julekurve kan ske på vores konto i  
Frøs Sparekasse, reg. 9738, konto 2176432 eller på MobilePay nr. 35350.  
I feltet ”Meddelelse til modtager” bedes man skrive julekurv. Navnet på betaleren er ikke nød-
vendig, da dette automatisk oplyses på kontoudtoget. 
Pengene overføres til Kanyakoo og Kagwena Mochiewo ca. 10. december. Vi har lært, at det 
tager nogen tid, inden pengene når frem til foreningerne. Derfor vil vi sende i så god tid, at be-
styrelserne kan nå at modtage dem og få indkøbt og uddelt kurvene inden jul. Vi håber, at jeres 
donationer vil indgå på foreningens konto inden da. 
Man er naturligvis meget velkommen til at giver kurve til flere familier. Hvis nogen ønsker, at 
give en kurv til et bestemt barn eller en bestemt familie, kan det også lade sig gøre. I så fald be-
des man give besked om dette f.eks. i en e-mail til undertegnede på ruthkurt@icloud.com. 
Vestkenyas Venner betaler hvert år til Indsamlingsnævnet for have tilladelse til at indsamle 
penge til fødevarehjælp og skolepenge. Prisen er i øjeblikket 1100 kr. årligt, så tilladelsen til ind-
samlingen er i orden. 
Alle er meget velkommen til at bringe ovenstående oplysninger på jeres Facebook og 
dele dem med jeres venner. 
 



Breve til sponsorbørn 
Vestkenyas Venners formand, Steen Seierup, rejser til Kenya 18. december og er der hen over 
julen. Han vil gerne tage breve med fra sponsorer til deres sponsorbarn. Han vil gerne have 
brevene nogle dage inden afrejsen. Men det er begrænset, hvor meget plads Steen har, så 
send venligst ikke gaver – kun breve. 
Adressen er:  Steen Seierup  

Felstedvej 14  
6300 Gråsten 

 
Børnenes u-landskalender 
Som nævnt i nyhedsbrev nr. 3 har børnenes u-landskalender i år fokus på børn i Kenya. Ved at 
klikke på nedenstående link, får man mulighed for at blive meget klogere på forholdene for bør-
nene i Kenya. Jeg vil særligt anbefale, at man klikker på ”Opdag Kenya”, der fortæller om leve-
forholdene i Nairobi, i bjergene nordpå og hos nomaderne helt mod nord. Videoen varer 6 min. 
15 sek. Men også flere af de andre artikler er meget oplysende. 
 
https://2021.u-landskalender.dk 
 
Folkekirkens Nødhjælp fortæller om kalenderen på https://www.noedhjaelp.dk/udvikling/boerne-
nes-ulandskalender-stoetter-boern-i-turkana?utm_source=agillic&utm_me-
dium=email&utm_campaign=rel-nb-fas-2146-kalender 
 
Situationen i Kenya  
Heldigvis kan man i øjeblikket sige, at det går godt i Kenya. Antallet af nye smittede er dagligt 
på et langt lavere niveau end tidligere, og landet er mere eller mindre genåbnet. Skolerne har 
atter elever at undervise, og der er kun få restriktioner såsom mundbind i det offentlige rum og 
kuriøse indslag såsom at private biler kun må have besat 60 % af de tilladte siddepladser. Efter 
danske forhold har der kun været få smittede i Kenya. På intet tidspunkt har man haft smittetal 
som dem, Danmark hjemsøges af i øjeblikket, og med en befolkning, der er på over 50 millio-
ner, er det jo positivt. Med til sandheden hører dog også, at testningen har været på et langt la-
vere niveau end den danske.  
Fra Peter Okoyo hører vi, at antallet af turister, der ankommer til Kenya, er stigende, men sta-
digvæk kommer der langt færre, end hvad der gjorde før coronaen blev en del af vores hverdag. 
Turisme er en meget stor indtægtskilde, faktisk er det landets næststørste kilde til fremmed va-
luta efter eksporten af landbrugs afgrøder, så selvom coronaen pt. har sluppet sit tag i landet, er 
der lang vej endnu, før landet atter økonomisk tilbage på bare det niveau, det befandt sig på i 
2019.  
 
Samarbejde mellem Nydamskolen og ARMS 
Nydamskolen i Vester Sottrup ved Sønderborg har 
mange gange haft besøg fra Asembo og Kwagena. Co-
ronasituationen i begge lande har imidlertid været årsa-
gen til, at besøgene foreløbig er udeblevet.  
Med Vestkenyas Venners mellemkomst blev en idé fra 
Anette Miang Jensen, som er lærer på Nydamskolen, til 
virkelighed. Efter længere tids forberedelse blev der ud-
vekslet kulturel viden mellem Nydamskolen og Asembo 
Model Riverside School (ARMS). I forberedelsen blev 
der udvekslet opskrifter på mad, instruktioner til hjem-
mebygget legetøj, børnesange og danse. 

Elever med hjemmelavede bolde 



D. 29. oktober var så kulminationen for kulturudvekslingen med workshops på begge skoler. In-
tentionen var også at skabe virtuel kontakt mellem skolerne. Dette lykkedes dog kun delvist.  
Nydamskolen afsluttede dagen med et sponsorløb for at indsamle penge til forsat byggeri på 
skolen i Asembo. Beløbet er endnu ikke opgjort, men vil blive sendt til Asembo til skolebygge-
riet. 
ARMS er den skole, der er under opbygning i Asembo, som flere skoler i Danmark har indsam-
let midler til. På trods af, at skolebyggeriet ikke er færdigt, er skolen allerede indviet og fungerer 
som ramme for 261 børn. 
Se video på Vestkenya Venners facebookside af elever fra ARMS, som optræder med sangen 
om Fætter Mikkel. Det ser ud som om der er to versioner af sangen på Facebook. Den ene er 
fra 25. oktober, den anden fra 19. november. Den senest bærer præg af, at de har øvet sig me-
get. 
Der er desværre ikke video fra Nydamskolen af hensyn til GDPR-reglerne (databeskyttelse). 

Venlig hilsen 
bestyrelsen 

 


