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Primo januar 

Nyhedsbrev 1 – 2022 
 
Kære medlemmer og sponsorer 
 
Først ønskes I alle en lidt forsinket glædelig jul og et godt nytår. 
 
Julekurve 
I nyhedsbrevet i november måned bad vi om hjælp til julekurve til fattige i de to landsbyer, Ka-
nyakoo og Kagwena Mochiewo, som vi samarbejder med. Vi opfordrede også til, at I delte an-
modningen på facebook og andre sociale medier. Indsamlingen gik over al forventning og vi er 
så overvældede i Vestkenyas Venner! Vores indsamling har i den grad slået rekord i år med et im-
ponerende resultat på 32.750 kroner!  
Der skal lyde en enorm tak til alle, der har sendt store og små bidrag. Det har været en kæmpe 
hjælp til at sikre, at ingen i de to landsbyer har måttet sulte i julen.  
10. december kunne vi sende 20.810 kroner til Kanyakoo og 11.940 kroner til Kagwena Mochiewo. 
Steen Seierup, Vestkenyas Venners formand, rejste 18. december til Kenya på en privat rejse. Han 
rapporterer, at de fra begge landsbyer hilser mange gange og siger tusind tak for gavmildheden. 
Den er højt værdsat!  

Også bestyrelsen siger 
tusind tak for den store 
opbakning. Det er virkelig 
en fornøjelse at lægge 
nogle timers indsats i 
hjælpearbejdet, når der er 
sådan en respons. 
Rigtig mange har fulgt op-
fordringen til dele opsla-
get på sociale medier. 
Over halvdelen af beløbet 
er gaver fra personer, 
som vi ikke kender og 
altså ikke har adresser 
på, så vi har desværre 
ikke mulighed for at takke 
dem. 
Der er givet beløb på mel-
lem 50 kr. og 2.000 kr. 
Steen Seierup har også 
sendt billeder fra uddelin-
gen af ”julekurvene”.  
Collagebilledet er fra 
Kagwena Mochiewo og de 
øvrige er fra Kanyakoo. 



 

 

 
  



 

 

 
Samarbejde mellem Nydamskolen og ARMS 
Samarbejdet mellem Nydamskolen (som ligger i Vester Sottrup i Sønderborg Kommune) og 
Asembo Riverside Model School (ARMS) blev omtalt i nyhedsbrev nr. 4 i november 2021. 
Nydamskolen havde bl.a. arrangeret et sponsorløb til fordel for ARMS. Det betød, at vi i de-
cember måned kunne sende 12.463 kr., som sikkert skal bruges til vinduer i skolen.  
Vestkenyas Venner har sendt en tak til skolens elever, ansatte og forældre for gaven. 
I forbindelse med samarbejdet blev der på ARMS optaget nogle videoer, hvor eleverne sang 
”På loftet sidder nissen med sin julegrød”. Der er tre forskellige udgaver. De kan forhåbentlig 
ses her: 
https://www.dropbox.com/sh/ein4yatx0aaugud/AAAiCT7bjjM_v2A1_Uqj4BRGa?dl=0 
 
Skolesponsorer og -elever 
Vestkenyas Venner formidler i øjeblikket skolesponsorater fra 64 sponsorer til 65 elever i al-
deren fra børnehaveklasse til universitetsstudier. 
I 2021 blev der sendt 100.600 kr. i skolepenge til skolerne og uddannelsesinstitutionerne. 
 
Regler om skattefradrag  
Der kommer af og til forespørgsel om, hvorvidt gaver til Vestkenyas Venner er fradragsberet-
tiget. Det er et helt naturligt spørgsmål, men desværre er Skats betingelser for fradrag så 
skrappe, at vi ikke kan blive omfattet af dem. 
Den første og største hindring er, at de indsamlede midler skal ”anvendes til fordel for en 
kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsun-
derlag på under 40.000” (citat fra bekendtgørelsen). Denne bestemmelse er vi ikke i nærhe-
den af at opfylde, da vore midler kun anvendes i de to landsbyer. 
En anden bestemmelse er, at ”antallet af kontingentbetalende medlemmer overstiger 300”. I 
øjeblikket er der ca. 150 medlemmer af Vestkenyas Venner.  
Der er flere betingelser, som alle skal være opfyldt for at sponsorerne kan være berettiget til 
at trække gaverne fra på selvangivelsen. 
 

Venlig hilsen 
bestyrelsen 


